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Modalidade
Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Dispensa

64l,xtç Pregão Presencial

Pregão EIetrônico

lnexigibilidade

Credênciamento

Leilâo
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Meme ne 0í54-A/16-SMEC

Exmo. Senhor
JOSÉ MARIA REIS JUNIOR
Prefeito Municipal
Nesta

PnnrnrruRA Do MuNrcÍpro nr CÂNDrDo DE ABREU
Esrano Do PARANÁ

Av. Paraná, 3 - Fone/fax: 0-**-43-476-1222 - E-mai| .br - CEP: 84470.000

SncRnr,rRra MuNlcrpAL DE EoucaÇÃo s CulruRa

Em 22 de Agosto de 2016.

,1^ (//-ú.
JOSÉ IRTNEU WEIBER
Municipal de Educação e Cultura

.losé lriiier-r Weibei
Secr.Munrc.de Erjucaçâr e Culttrri

RG' 1 157 374 'f)"' '"''n'

Senhor Prefelto

Comunicamos a Vossa Excelência a necessidade de abertura de processo licitatorio
para compra de 520 (quinhentos e vinte) cintos de segurança (abdominais) e instalações
para atender a frota do transporte escolar municipal e ainda ficarmos com alguns cintos de
reserva no caso de alguns apresentarem problemas.

Tal solicitação justifica-se pelo fato de que necessitamos obedecer as leis de trânsito
e as recomendações do Ministério Público, referente ao oficio de no419 a aquisição e o uso

dos cintos garantirá maior segurança aos alunos que utilizam do transporte escolar.

Os ônibus que serão instalados os cintos são:

PLACA
AAN- 4195
AGK- 3987
ACC- 6404
Ats-5802
Ats-6109
Aru-9430
BWD-3570
Atu-8370
ArN-0938
AFK-9442
Alu-8410
ACB-5513

Cordialmente,

QUANTIDADE
45
45
45
40
45
45
45
40
45
45
40
40
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Campo Mourão/PR,22 de agosto de 2016.

À pre,feiarra Munídpal de Cllndido de Abreu/pR

Ref. orçamento pata colocação de Cintos de Segurança,, a serem exefirtados nos vEÍcutoss ôr|Bus
RODOVúRIOS pt AGAS Aru - Sf/O; A§ - 5fl)2; AtU - !r{im; AIU - 841O; A§ - 6ríX}; AÂt - 41!}5; ACG -W;Afr,-94í,14I.-Gt!18;
ôrBUs unaAflos plAcâs: AGt« - 3ÍtB?; BWD - 35?o; AcB - 5513;
Conformesegue:

ônbusPlaca: AIU-837O

- t10 cintos de segurança; nS3am

- Mão-de-obra de instalação de cintos de segurança;

Ônlbus Placa: Ât§- 58Í)2

- rm cintos de segurança;

- Mão-de-obra de instalaio de cintos desegurança;

nss2,0o

Ônlbus Placa: AIU - 943{l

- 45 cintos de segurança;

- Mãode-obra de instalaÉo de cintos de segurança;

R§32,0O

ônbus Placa: AIU-841O

- 40 cintos de segurança;

- Mãode-obra de instalação de cintos desegurança;

R$3Z,OO

R§3e0o

n§1:80,00

Rs SSO,00

Rs12SO,m

Rs SSO,OO

Rs1.440,00

R$ 6tg,zs

RsL230,00

nS sso,oo

Rs1.440,00

ns erg,zs

Ônlbus Placa; AtS - 61OÍl

- 45 cintos de segurança;

- Mãode-obra de instalação de cintos de segurança;

In m8$Hrü,âmAEPlmnA
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ÔniOus Ptaca: AilÍú -41!)S

-45 cintos de seguransa;

- Mãode-obra de instalação de cintos de segurança;

Ônibus Placa: AGC-640*

- 45 cintos de segurança;

- Mãode-obra de instalação de cintos de segurança;

Ônlbus PÍprrrAÍ{--944t2

- 45 cíntos de segurança;

- Mão{e-obra de instalação de cintos de segurança;

Ônibus Placa: AIIU -09ii8

- 45 cintos de segurança;

- Mão-de.obra de instalação de cintos de segurançâ;

Rs32,0O

Rs32,00

nsg2,oo

R532,00

RS1.4410,d)

ns 0r&zs

Rs1.440,00

ns er&zs

Rs1.440,00

RS 618,75

R§1.44O,m

ns sr&zs

Ônibus Plaea: AGK-39E7

- 45 cintos de seguranga;

- Mão-de-obra de instalação de cintos de segurança;

ônbus Placa: BWD-3570

- 45 cintos de segurança;

- Mão-de-obra de instalago de cintos desegurança;

ônibus Placa: ÂCB- 5513

- 40 cintos de segurança;

- Mão-de-obra de instalação de cintos de segurança;

VáION EO§ GfrÍrc§ E ilüGDESRK

RS32,oo

Rs3e00

R$a00

Rs1.440,00

nS ors,zs

Rs1.440,00

Rs 61&7s

nsr.zs0,oo

R$ 550,00

RsA4790,00

A. P. GOBBI FI'IüI.âRIA E PIIfiUM



AV. PREFEITO SINCLER SAMBATTI, 2200

CONTORNO SUL
CNPJ: 06. 169.003/0001 -30
FONE: (044) 3355-8080

AO MUNICíPIO OE CÂNDIDO DE ABREU

MERCOVOL DISTRIBUIDORA DE PEÇA§',. ::. -- 
jr

.: tjr
t,.

,. " '' *-:-.- .-*-. .

CEP: 87055 000 '' "
MARINGA-PR

IE: 904.06947-70

LTDA.

rrtrE vFiêlrr criõ[IBUS ROOOVIRRIO. PLACA AIU-8370

Quant.
40
Ln

Descrição Valor Total
Cintos de seouranca:
Servicos de instalacão de cintos 13,50 I

TÔTAI 1.740,00

REF. VÉIEÚLO: ÔI{IEUS RODOVIARIO, PLACA AIS.58O2
40 Cintos de seguranÇa; 30pq l 1.200,00

40 Servicos de instalação de cintos 13.50 540,00

TOTAL: 1.740,00

nE llJ:943q
45 Cintos de seguranÇa 30,00 1.350,00

45 Servicos de instalacão de cintos 13.50 607,50

TOTAL: 1.95/,5U

ãFF VFicúIo:õi IBUS RODOVIARIO, PLACA AIU-84íO
40 Cintos de seguranÇa; 30,00 1.200,00

AA Çsq de instalaÇão qq qdos 13,50 540,00

Tr)TÂI 1.740.00

t---_-EE@
45 ffia f-- r-m,qq30,00

45 Servicos de instalação de cintos 13,50 607,50

TOTAL: 1.957.50

i2e-ç ÇeffiffiffiNrBÚs RoDoviÃRio. Puca AAN-4í95
45 Cintos de sequranca 30.00 1.350,00

A5 Servicos de instalaÇão de cintos 13,50 607,50

TOTAL: 1.957.50

P[Àca Acc-6404
45 Cintos de seouranÇa 30,00 1.350,00

45 Servioos de instalação de cintos 13,50 607,50

TOTAL: 1.957.50

I

ner. ve-rculÔ: Ôt{teus RoDovlARlo, PLACA AFK-9442
45 Cintos de seguranÇa 30,00 1.350,00

Aq Scnrinos cle instalacão de cintos 13,50 507,50

TOTAL: 1.957,50



MERCOVOL DISTRIBUIDORA DE PEÇA§' "'* -p6**i:,

LTDA. ', .;* _ T'
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AV. PREFEITO SINCLER SAMBATTI,Zaü0
CONTORNO SUL
CNPJ: 06. 169.003/000 1-30
FONE: (044) 3355-8080

CEP: 87055-000''1":i."."""
MARINGA-PR

IE: 904.06947-70

REF. LO: IBUS RO , PLACA AIN.O938

t§_
TOTAL:

Cintos de seouranca 30,00 1.350.00

Senricos cie instalacáo de cintos 13,50 ô07,50
1.957,50

Esnffireq
D.[r{ffiiE @grolüoÍo

mffio^ mrxA JL

PLACA AGK.3987
45 Cintos de seguranÇa 30,00 1.350.00

45 Servicos de instalacão de cintos 13,50 607.50

TÔTAI 1.957,50

ffiUs URBANO, PLACAEWEê29
45 Cintos de seguranÇa 30.00 1.350,00

45 Servicos de instalacão de cintos 13,50 607,50

TOTAL: 1.957.50

ffiúSTRBÃNo, PLAcA AcB-55{ 3

4i Cintos de sequranÇa; 30,00 1.200,00

40 de instalaçáo de cintos 13,50 540.00

TOTAL: 1.740,00

@PENR INSTALAÇÃO DE 520 CINTSS
DE SEGURANÇA ABDOMINAIS: II

R$ZZ.6Z0,t U

tor
NUY

691úa01"v
tloflft§o DE
PCqB§m.
rcrmt&7

Maringá, 23 de agosto de 2016.



Ônibus e Furgões

Global Ônibus ltda.
Rua Balrnenha uuiurzius Trombini, 363, sah 03 - Àndar superior - pg. lnd. Auguito TezeÍli Fllho
cEk B7faffi70 - Gmpo Mourâo - pr. - clfpJ: t,tt 6t243tffil-2, - lnsc &adua& fisrz§z-g3
Fore: (4t{l X52+22U1 - e.mai[ globoonibus@globoonibus.com.br

Campo lVlourão, 08 de agosto de 2016.

À

Plefeitura lvlunicipal dc C:ândido de Ableu

Orçanrento cintos dc segurança,

Placas dos ônibus rodoviários:

A I LI 8370 - C)olocaçõo de 40 çintos abdonrinal

i\ I S 5{t02 - Colocação de 40 cintos abdominal

Al (l 9430 - Colocação <je 45 cintos abclominal

A I U 8410 - Clolocação de 40 cintos abdominal

A I S 6109 - Colocação de 45 cintos abdominal

A A N 4195 - Clolocaçâo de 45 cintos abtlominal

A (' (' 6404 - ('olocaçâo de 4,5 cintos abdonrinal

A t' K 9442 .-(blooaçã«l de 45 cintos abdonrinal

A I N 0938 - C-'olocação de 45 cintos abdominal

Placas dos Clnibus urbanos:

A (; K i987 - ('olocação dc 45 ointos abdominal

tl \\' D 1570 - (lolocação de 45 cintos abdominal

A C ts 55 l3 - Colocação de 40 cintos abdominal

Total de: ..... 520 cintos abdominal

Valor do cinto ............. .. .l{§ 28.00 (total RS 14.560,00)

Yalol du cokicaçào. sendo; polca, ttLruela, parafirso c mão de obra. RS 12,00 (total R$6.210,00)

'l otal geral.,.... R$ 20.800,00

condições rre pagamento: ...na cnrresa <Jos sorviços. h al 67 2ár3/0CIs 1 -?#
t\ - Gloôal Ônruus Ltda; 'ME

C :.1 *u^ utmg:fltxtuul:?**'''u'
V \ po. tt{D.Áuctt {llorezrt.t.l FILHo

...J g;eetzmeezo-cnafiPoMounÃo-PL!

wwwg §'oboon i busto m. b r



MuNrcíPro DE CÂNotoo DE Aeneu
Esuoo oo PluNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos

Memorando no 11112016 Cândido de Abreu, 10 de agosto de 2016.

Ao Sr.

Emerson Luiz Moreira

Secretário M. De Finanças.

Estamos encaminhando memorando, solicitando informação de

dotação orçamentária, bem como forma de pagamento para abertura de

procedimento licitatorio para registro de preços para aquisição de s20

(quinhentos e vinte) cintos de segurança modelo abdominal para anexar aos

ônibus da frota municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação

e Cultura.

Atenciosamente,

À

;i
\\\

AL LAN o iÀorvrO RE N o\ARoTo
PREGOEIRO
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Município de Gândido de Abreu {"'.i:l'i;;'':.'
Estado do Paraná

Av. Paraná, 3 - Fone: 43-3476-1222 - www.candidodeabreu.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

lnforme de dotação no 76 Cândido de Abreu, 23 de agosto de 2016.

lnformação de Dotação Orçamentária

Em atendimento ao memorando no 11112016 enviado pela

Secretaria de Gestão de Licitações e Contratos, informamos as dotaçÔes orçamentárias incluídas no

Orçamento e seus saldos em altexo para realização de Processo Licitatório no que tange o custeio

daá despesas para AQU|S|ÇÂO DE 520 CINTOS DE SEGURANÇA PARA ONIBUS, forma de

pagamento, conforme a seguir mencionadas:

06.003 Divisão de Transporte Escolar

12.361.0601.02033 Manutenção da Divisão de Transporte Escolar

1380 - 103 - 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

06.003 Divisão de Transporte Escolar

12.361.0601.02033 Manutenção da Divisão de Transporte Escolar

1410 - 135 - 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

06.003 Divisão de Transporte Escolar

12.361.0601.02033 Manutenção da Divisão de Transporte Escolar

14oO - 124 - 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

06.003 Divisão de Transporte Escolar

12.361.0601.02033 Manutenção da Divisáo de Transporte Escolar

1390 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

06.003 Divisão de Transporte Escolar

12.36L 0601.02033 Manutençâo da Divisão de Transporte Escolar

1370 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

06.002 Divisâo de Educação e Cultura

12.361.0601.02024 Atividades do Ensino Fundamental outros Recursos

ogBO - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
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Município de Gândido de Abrêu ':'

Av paraná, 3 - Fone: rr-r:;:-iZ:;:'m.".didodeabreu.pr sov.br

SECRETAR|A MUNICIPAL DE FTNANçAS

06.002 Divisâo de Educação e Cultura

12.361.0601.02025 Atividades do Ensino Fundamental Fundef 40%

1030 - 102 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

06.002 Divisão de Educação e Cultura

12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação

1100 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

06.002 Divisáo de Educação e Cultura

12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação

1120 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

06.002 Divisão de Educação e Cultura

12.361.0601.02026 Atividades da Divisâo de Educação

1110 - 103 - 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

06.001 Departamento de Educação, Cultura

12. 122.0601. 020 1 I Atividades do Departamento de Ed ucação

0830 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Sem mais para o momento, nos colocamos,4 dispg§içãp.

M"^l/"
EMERSqN LUrZ üpRElRA

Secretário Mlrnicipal de Finanças
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AUTORTZAçÃO DE ABERTUnA BE FROCEDTMENTO L|CITÂTóR§
DE§PAG}IO

Feita a análise sob a otica da oportunidade e conveniência e relevância para o lnteresse

Público corroborada pela disponibilidade orçamentária atestada pela Secretaria Municipal de

Finanças, autorizo nos termos do artigo 38 da Lei 8666/93 a abertura de Procedimento Licitatorio

para aquisição de cintos de segurança modelo abdominal e prestação de serviços de instalação,

em atendimento à Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Para tanto, determino que:

1 - Seja autuado o processo correspondente, devendo respeitar o protocolo e

numeraçáo;

2 - Ao Setor de Licitações para elaboração da minuta do instrumento

convocatório e escolha da modalidade licitatória;

3 - A Procuradoria Jurídica para análise da minuta do lnstrumento convocatório;

4 - Por fim, confecção do aviso de Licitação para posterior publicação

Cândido de Abreu, 30 de agosto de 2016
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GABINETE DO PREFEITO

rsÉ

PoRIAR!A Ne g97- Lz9.t9

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE ABREU, Estado dc
paraná, no uso de sr.las airibuiçÕes, de conformidade com o inciso lV cio art' -ae da

tei tederat ne 10.520 
,2AO?-,

Art. 1s. Fica desÍgnado o senridor ALLAN DIEGO MO ENO

VAROTO, iotado na secretaria Municipal de Administraçãc, parl atuar comc
pregoeii"o nos processos licitatorios abertos sob a modalidade ''Pregão", sem

preiuíz . ce suas atividades funcionais, a partir desta data.

parágrqfo único. Nas ausências e impedimentos do Pregoeiro tituiar.

fica designado paiã suOstituí-lo o servidor ALAN 1úANOEL MIMNDA DA SILVA'

membroáa Equipe d'e Apoio, com as mesmas airibruiçÕes e prerrogativas do tliular'

Art. 2s. Com a finalidade de assistir o Pregoeiro no desempenho de

suas funçÕes, fica designada Equipe de aPry. compostl _dos. servidoret lul
MANOEL MTRANDA DA SILVA,tfEeTRSON LEANDRO KOZIEL e PAULC

WILLIAN DE GODOY.

Art. 3e. O pregoeiro, ou seu substituto eventual, poderão convocar

outros servidores, além do! membros da Equipe de Apoio,. sempre que a

ãrü".itiriOaOãiãcnica do objeto ou da docurnentação apresentada assirn c exigir

para auxiliar na análise de propostas ou documentos'

Art. 4e. E.sta Portaria entrará em vrgor na data de-sua pubilcaçãc'

GA.BINE.rÉDoPRÉFEIToMLjNICIPALDECANDiDODEÂ.BREU.
em 23 de dezembro de 2CI15- 

i
JosÉ M3er* Rets Jur'rton

PnerEtto MuNtctPai-

SANDROVAL JOSE PROBST
Secretário Municipal de Administração ,O*t Saria teis ;uniai'

P56it,iG tâufilCrPÊl
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Obieto lAquisiçáo de cintos de segurança modelo abdominal e prestação de serviços de

instalação, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Especificações dos Produtos:

Item Quant. Unid. Descrição dos Produtos Valor Unit.
Máximo

Valor Total
Estimado

01 520 Unid. CINTO SEGURANÇA: Cinto de segurança 02
Pontos Universal Abdominal, com regulagem,
costuras em nylon 16 multicoloridas e enceradas.
Confeccionado em fita de poliéster com no
mínimo 50 mm de largura. Marcaçáo sobre o
cinto de seguranÇa em português, de forma
legível e indelével contendo pictograma para
indicaçÕes do fabricante, logotipo e/ou nome do
fabricante, número do CA (Certificado de
Aprovaçáo) em conformidade com a norma NBR
(Associação Brasileira de Normas Tecnicas).

R$ 30,00 R$ 15.600,00

02 520 Serv. Serviço de instalação de cintos de segurança. R$ 13,08 R$ 6.801,60

Preço Máximo R$ 22.401,60 (vinte e dois milquatrocentos e um reais e sessenta centavo+

Justificativa A aquisiçáo dos produtos se faz necessário para atender as necessidades da

secretaria Municipal de Educação e cultura. Em atendimento ao ofÍcio n'
41912016 - MP, os cintos serão destinados aos ônibus responsáveis pelo

transporte escolar, à fim de garantir maior seguranÇa aos alunos que fazem o uso

deste meig.

Prazo de Vigência
A partir da assinatura tendo vigência alé 3111212016, sendo admitida prorrogação

de prazo desde que haja interesse da administraçáo e seja comprovada a

vantajosidade.

Prazo de Garantia Conforme Legislação.

Adjudicação Menor preço por item.

Classificação

Orçamentária

06.003 Divisáo de Transporte Escolar
12.361.0601.02033 Manutençáo da Divisão de Transporte Escolar
1380 - 103 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.003 Divisão de Transporte Escolar
12.361.0601.02033 Manutenção da Divisão de Transporte Escotar
1410 - 135 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.003 Divisão de Transporte Escolar
12.361.0601.02033 Manutenção da Divisão de Transporte Escotar
1400 - 124 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.003 Divisão de Transporte Escolar
12.361.060í.02033 Manutençáo da Divisão de Transporte Escolar
1390 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.003 Divisão de Transporte Escolar
12.361.0601.02033 Manutençáo da Divisão de Transporte Escolar
1370 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02024 Atividades do Ensino Fundamental Outros Recursos

0980 - '104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
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Cândido de Abreu, 30 de agosto de 20í6.

Responsáveis pela elaboração do termo de referência:

:tr-I , r:).

J\

06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601 .02025 Atividades do Ensino Fundamental Fundef 40%
1030 - 102 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.060í.02026 Atividades da Divisão de Educaçáo
'1100 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação
1120 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação
1110 - 103 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.001 Departamento de Educação, Cultura
12.122.0601.0201 8 Atividades do Departamento de Educação

104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO0830
Local da Entrega Os produtos deverão ser fornecidos de acordo com o Edital e em conformiOaOe

com o pedido da secretaria requisitante, apos solicitação e autorização do

Departamento de Compras.

§o
ALLAN

SECRET RIO MUN rsrRAÇÃo



MTNUTA DE EDTTAL DE LtClrAÇÃO
Pregão Presencial n'. _12016

Entidade Promotora: Município de Cândido de Abreu- Paraná.
Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria no.8712015, composta pelos senhores:
Pregoeiro - Allan Diego Moreno Varoto.
Equipe de Apoio - Alan Manoel Miranda da Silva e Cleberson Leandro Koziel.

Data de Emissão: _ de _ de 2016.
Data de abertura: _ de _ de 2016.
Horário: _:_ horas.

O Município de Cândido de Atlreu, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes sob
o n".76.175.926/0001-80, com sede a Avenida Paraná, no 03, Centro, Cândido de Abreu- Paraná,
fone no. (43) 34761222, torna público a Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor
preço por item, a realizar-se na Prefeitura Municipal, em conformidade com a Lei Federal no.
10.52012002, Lei Federal no.8.666/93, Lei Complementar no.12312006, Decreto Federat 3.555/2000,
e com o descrito neste edital.
Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, deverão
protocolados no setor de licitaçÕes da Prefeitura Municipal, no endereço supramencionado,

PnererruRA Do MuNrcípro oe CÂNDtDo DE ABRE[í.,:. ;.
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credenciamento dos representantes das empresas até às
) do dia _ de _ de 2016

como o
(

1. OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a aquisição de cintos de segurança modelo abdominal e
prestação de serviços de instalação, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, conforme as especificações descritas no termo de referência e (Anexo l).
1.2. A prestação de serviços de instalação dos cintos deverá ser efetuada no Município de
Cândido de Abreu, em local determinado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
1.3. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais
como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços,
encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transpoÉe, bem como a entrega, e
outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edita! e seus Anexos.

2. CONDrÇÕES DE pARTtClpAçÃO NA LIC|TAÇÃO
2.1. Poderâo participar desta licitação as empresas interessadas que atenderem todas as exigências
constantes deste Edital e seus anexos.
2.2. Náo poderão participar desta Licitação as empresas.
2.2.1. Cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e
em consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de dissolução;
2.2.2. Que por qualquer motivo tenha sido declarada inidônea por qualquer orgão da Administração
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou punida com suspensão do direito de
licitar e contratar.
2.2.3. Náo Poderá participar do certame licitatorio empresa que não esteja de acordo com o RAMO
DE ATIVIDADE a que se refere esta licitação regularmente estabelecida e que não satisfaça as
condiçÕes exigidas no presente Edital.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. No início da sessão, cada licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá
identificar-se junto ao Pregoeiro, apresentando a respectiva cédula de identidade ou documento
equivalente e comprovando, por meio de instrumento proprio, poderes para formulação de propostas
(lances verbais), oferta de desconto e para a prática dos demais atos inerentes ao certame. (Modelo -
Anexo ll).
3.1.1. Os documentos mencionados no ltem anterror, inclusive o documento de identificação do
representante credenciado, deveráo ser apresentados em fotocopias autenticadas ou fotocopias
simples, acompanhadas dos respectivos originais, para a devida autenticaçáo, pela Equipe do Pregão
ou já autenticados por cartório competente.



3.1.2. O credenciamento (Modelo - Anexo ll), deverá ter reconhecida em cartório, a assinatura do
representante legal.
3.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através
de outorga por instrumento público ou particular; neste último caso mediante apresentação do ato
constitutivo da Empresa e alterações ou consolidado. Tanto o instrumento público como o particular
deverá conter menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e
lances de preços, para recehrimento de intimaçôes e notificaçÕes, desistência ou não de recursos,
bem como, demais atos pertinentes ao certame.
3.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu socio-gerente, diretor ou proprietário, deverá
comprovar ser o responsável legalmente, podendo assim assumir obrigações em decorrência de tal
investidura.
3.4. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.
3.5. lniciada a Sessão, será vedada a substituição do representante da empresa devidamente
credenciado, ainda que esteja munido de instrumento procuratorio com poderes específicos, salvo por
caso fortuito ou força maior.
3.6. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 3.1,3.2. e 3.3 náo implicará a
exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de se manifestar na
apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatorio.
3.7. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues seoaradamente dos
envelopes de números 0í e 02.

4. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1. A reuniáo para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os
Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade com este Edital e
seus Anexos, no local e horário determinados no preâmbulo do presente edital.
4.2. Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, os representante(s) da(s) Empresa(s) licitante(s)
entregará (âo) os envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitação,
não sendo aceita, a partir desse momento a admissão de novos licitantes.
4.2.1. As licitantes deverão entregar ao Pregoeiro, declaração assinada pelo representante legal de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, (conforme modelo ANEXO lV).
4.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informaçÕes:
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGÁO PRESENCIAL NS 12016
RAZÃO SOCIAL E N9 DO C.t'I.P..I. DO PROPONENTE
4.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informaçÕes:
ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HAB|L|TAÇÃO
MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGAO PRESENCIAL Nq ,2016

RAZÃO SOCIAL E N9 DO C.IrI.P..I. DO PROPONENTE
4.5. lnicialmente, será aberto o Envelope 01 - Proposta de Preços - e, apos, o Envelope 02 -
Documentos de Habilitação.

5. DA PROPOSTA DE PREçOS (MíDIA DtctTAL)
5.1. A proposta deverá ser apresentada formalmente em uma via impressa com valores e dados do
fornecedor e em mídia digital CD ou DVD (com a extensão .esl nos parâmetros do Sistema Equiplano
conforme programa de geração de proposta disponível no site

idodeabreu.pr.qov.br SERVTçOS, DOWNLOADS - GERAL - PP _t2016 -
DE CINTOS DE SEGURANçA E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, sem rasuras ou

entrelinhas devidamente assinadas na última folha e rubricadas nas demais, pelo representante legal
da licitante. Serão aceitas a apresentação de propostas em Pendrive (mÍdia removível).
O CD/DVD deverá conter as seguintes descriçÕes:
- Razão Socialda empresa
- Modalidade, número e ano da licitação.
5.2. O arquivo esl deverá conter.

PnerrrruRA Do MuNtcípto oe CÂNDtDo DE ABREU
ESuoo Do PARANÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 Fonei fax: (431 3476-1222 ramal 209 - CEP: 84.470-000 i
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a) Dados do Fornecedor: Razão Social ou denominação da licitante, com seu endereço completo,
número de telefone/fax, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério
da Fazenda;
b) Dados Bancários: Banco, Agência, Nome, Cidade, Estado, Conta e Data de Abertura,
c) Dados do Representante: Nome, documentos pessoais, endereço completo e telefone;
d) Dados do Quadro Societário: Nome, endereço completo, telefone, documentos pessoais e ato
constitutivo.
5.3. Prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação, sob pena de desclassificação da proposta.
5.4. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura fornecerá a licitante vencedora, cronograma
de entrega do produto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até 10 (dez) dias após a
solicitação.
5.5 Seráo desclassificadas as empresas que:
- Não apresentarem a proposta em formato eslem mídia digital CD ou DVD;
- O Sistema Equiplano utilizado pela Prefeitura não reconhecer, ler ou desconhecer o conteúdo do
CD, por falha na mídia ou falha operacional da empresa.
5.6. As propostas deveráo conter o preço unitário e total, em moeda corrente nacional, expressos em
algarismos, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais,
serão considerados os primeiros, bem como a marca do produto ofertado.
5.6.1 - Qualquer produto que está sendo licitado que contenha marca como referência será aceito
produto equivalente ou similar
5.7. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administraçáo, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
5.8. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados que náo tenham causado a desclassificação cla mesma por caracterizar preço
inexequÍvel no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o produto ser fornecido sem
ônus adicional.
5.9 A apresentaçáo das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
5.10. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificaçÕes e exigências do
presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes
de dificultar o julgamento, ou ainda que apresentarem valores acima do fixado no presente Edital.
5.11. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes, para a entrega doproduto,
objeto desta licitação, sendo oesconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a
erro ou má interpretação de parte da licitante.
5.12. O Pregoeiro considerará como formais erros de somatorios e outros aspectos que beneficiem a
Administração Pública e não implique nulidade do procedimento.5.l3. As quantidades dos itens
indicados no Anexo I poderão sofrer alteraçôes para mais ou para menos, conforme disposto no art.
65, § 1" da Lei 8.666/93.
5.13. Todo e qualquer fornecimento dos materiais fora do estabelecido neste edital, em desacordo
com as especificações, será imediatamente notificado à(s) licitante(s) vencedora(s), que ficará (o)
obrigada(s) a substituir prontamente, correndo por sua conta e risco tais substituições, sendo-lhes
aplicadas, também, as sanções previstas neste edital.
5.14. Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens náo previstas neste Edital.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
6.2. Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro, equipe de apoio e
credenciados que desejarem.
6.3. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor valor global.
6.3.1 . Serão desclassificadas as empresas que ultrapassarem o valor máximo fixado global.
6.4. Lido os preços, o Pregoeiro relacionará todas as propostas classificadas em ordem crescente.
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6.5. O autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com preços alé 10o/o (dez por
cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamaçáo do
vencedor.
6.6. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condiçÕes definidas no item anterior, o Pregoeiro
classificará as 03 (três) melhores propostas, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam seus preços ofertados na proposta escrita.
6.6.1. Caso haja empate no valor das propostas escritas, e estas se encaixarem no disposto nas
sessões 6.5 e 6.6, o Pregoeiro seguirá o disposto no Art. 40 do Decreto Federal 3.555/2000, ou seja,
em favor da ampliação da disputa entre os interessados em fornecer o objeto deste edital.
6.6.1.1. No caso de empate, conforme descrito acima, será decidido por sorteio à ordem dos lances
verbais.
6.7. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em
ordem decrescente de valor.
6.7.1 . Não ficará fixado o limite mínimo do valor de cada lance, ficando a cargo do Pregoeiro decidir a
respeito.
6.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutençáo do último preço apresentado pelo
licitante, para efeito de ordenação das propostas.
6.9. Náo poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades constantes deste Edital.
6.10. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação, se atender as necessidades da administração o
pregão será validado e passará para a fase seguinte.
6.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
6.12. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentaçâo
de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmaçâo das suas condiçôes habilitatórias.
6.13. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
6.14. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
6.15. Nas situações previstas nos subitens 6.í0, 6.11 e 6.14, o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
6.í6. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
licitantes presentes; a estes, sendo-lhes facultado esse direito.
6.16.1. Havendo recusa de qualquer licitante em assinar a ata, este fato será registrado pelo
Pregoeiro, presumindo-se concordância de tal licitante com todos os seus termos e conteúdo, ficando
precluso o direito de recurso.
6.17. As ME e EPP terão preferência de contrataçáo em caso de empate.
6.17.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME e/ou
EPP sejam iguais ou ate 5o/o (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
6.17.2. Em caso de empate, a ME e/ou EPP mais bem classificada poderá, na
sessãopúblicadeiulqamentodaspropostas, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado.
6.17.3. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, a mesma deverá apresentar
declaração firmada pelo representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as
penas da lei, no ato do credenciamento, conforme (Anexo Vl).

7. DA DOCUMENTAÇÃO PARA F|NS DE HABILITAÇÃO
7.1 Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos à:
habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista.
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7.1.1 Os documentos comprobatorios pertinentes à habilitação jurídica, e regularidade fiscal e
trabalhista, deverão se encontrar dentro do Envelope No. 02 (Documentos de Habilitação).
7.1.2 Será comprovada a veracidade das informações constantes nos documentos apresentados,
mediante diligência via online, caso haja divergências entre o documento apresentado e o verificado,
prevalecerá às informaçóes online.
7.1.3 Os documentos de habilitação deverão ser autenticados por cartório competente, ou por
servidor devidamente qualificado.
7.1.3.1 As autenticaçôes que por ventura dependerem do servidor terão que ser obrigatoriamente,
efetuadas antes do inicio dos trabalhos da sessáo, (mínimo de 10 minutos).
7.1.3.2 Não serão autenticados documentos na sessão, salvo para observar o Art. 40 do Decreto
Federal 3555/2000.
7.2. As empresas deverão apresentar, dentro do Envelope No. 02 (Documentos de Habilitação), os
documentos abaixo relacionados, em plena validade:
7.2.1 - Relativos à Habilitação Jurídica
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b)ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por açÕes, acompanhado de documentos de eleiçáo
de seus administradores;
b.1)os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
c) inscriçáo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
d)decreto de autorizaçáo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Orgão competente,
quando a atividade assim o exigir;
e) Comprovação da Situação junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
7.2.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede
da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
a.1) fazparte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Quanto à Dívida
Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por
lei.
c) Certidáo Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT (conforme Lei no. 12.440, de 7 de julho de
2011).
d) As certidões, que não expressarem o ptazo de validade, deverão ter data de expedição não
superior a 30 (trinta) dias, da data prevista paa apresentação dos envelopes.
7.3 Os Fornecedores deverâo apresentar declaração, devidamente assinada pelo representante legal
da empresa, sob as penalidades cabÍveis, de que:
a) Os documentos que compÕem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de
todas as informaçôes, condições locais e grau de dificuldade da entrega (ANEXO lV);
b) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgâos da Administração Pública
Federal, Estadual, Municipale do Distrito Federal (ANEXO lll);
c) declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § Ze, da
Lei 8.666/93 (ANEXO lll);
d) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7o, XXX|ll, da Constituição
Federal e art.27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo anexo V).
NOTA IMPORTANTE:
7.4. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de orgãos públicos Federais, Estaduais e
Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a
expedição de documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada à apresentação do
documento que não pôde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 05
(cinco) dias úteis apos o encerramento da greve.



PnererruRA oo MuNlcíplo oe CÂNDtDo oe Asnru
Esraoo oo PmaNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43\ 3476-1727 ramal 209 CEP: 84.470-000

7.4.í. No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante
está irregular perante determinado órgão), haverá a inabilitação em razão de fato superveniente, de
acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 5o da Lei no 8.666/93.
7.4.2. Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho e/ou Contrato), vindo o
Contratado apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante está irregular
perante determinado orgão), ocorrerá a rescisão contratual, por inadimplemento de cláusula do
Contrato, conforme artigo 55, inciso Xlll c/c artigo 78, I da Lei Federal no. 8.666/93.
7.5. Nos casos de empresas ME e EPP, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal, a empresa náo será declarada inabilitada, e será assegurado o pruzo de 5 (cinco) dias úteis
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administraçáo Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do debito, e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.6. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, declaração firmada pelo
representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as penas da lei, no ato do
credenciamento.
7.6.1. Considera-se microempresa, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em
cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
7.6.2. Consideram-se empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhôes e seiscentos mil reais).
7.7. Quando o ptazo de validade náo estiver expresso no documento, o mesmo será aceito como
válido com data de emissão não superior a trinta dias corridos da data prevista para apresentação
dos envelopes.

8. DA TMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATORIO
8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital.
8.2. As solicitações de esclarecimentos, de providências ou as impugnaçôes do presente edital
deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal na divisão de licitaçÕes, em prazo não inferior a 03
(três) dias anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
8.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petiçâo no prazo de 24:00h (vinte e quatro horas) e informar.
8.4. Acolhida à petição contra o ato convocatorio, será designada nova data para a realização do
certame, devendo-se cumprir o devido prazo legal.

9. DOS RECURSOS
9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
9.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
9.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.5. Decididos os recursos, a autoridade competente Íará a adjudicação do objeto da licitação ao
licitante vencedor.

10. DA ADJUDTCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.í. Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na propria sessão pública, adjudicará o objeto do certame
à licitante vencedora, encaminhando o processo para homologação pelo Prefeito Municipal.
10.1.1 O resultado do julgamento será homologado, nos termos do Regulamento de Licitações e
Contratos.
10.2. Ao MunicÍpio de Cândido de Abreu, fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente
licitação, em parte 9u no todo, em decisão justificada. Em caso de revogação ou anulação parcial do
certame, o MUNICíP|O poderá aproveitar as propostas nos termos nãoaúngidos pela revogação ou
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anulação e na estrita observância aos critérios de julgamento previstos neste edital e na legislação
vigente.

11. DO PREçO MÁXIMO E DAS CONDrÇÕES DE PAGAMENTO
11.1. O valor máximo importa em R$ 22.401,60 (vinte e dois mil quatrocentos e um reais e
sessenta centavos).
1.2. O pagamento será efetuado no ato da entrega do produto, mediante conferência de qualidade
pela secretaria requisitante, à base do preço apresentado na proposta, e mediante a apresentação da
Nota Fiscal, contendo a modalidade e o no. da licitação, agência e conta corrente em nome da
proponente, do banco a ser depositado, e das provas de regularidade com a Receita Federal e junto
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

12. DAS COND|ÇÔES DE RECEBTMENTO DO OBJETO, VtcÊNCtA E REAJUSTE.
12.1 A Secretaria Municipal de Educação e Gultura fornecerá a licitante vencedora, cronograma
de entrega do produto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até í0 (dez) dias após a
solicitação.
12.2 O objeto da presente licitação deverão ser entregues na Secretaria Municipal requisitante, ou em
locais por ela determinado.
12.3 As entregas deveráo ser feitas de segunda a sexta feira nos seguintes horários: Pela manhã das
08h00min até às 11h3Omin e à tarde das 13h00m até as í7h30m, não será recebido o produto fora
deste horário.
12.4 Por ocasião das entregas, a contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome
(legÍvel), o cargo, a assinatura e o número do Regrstro Geral (RG), emitido pela Secretaria de
Segurança Pública, do servidor do contratante responsável pelos recebimentos.
12.5 O objeto da presente licitação serão recebidos provisoriamente em até 05 (cinco) dias úteis, no
local e endereço indicados no item 12.2 deste edital.
12.6 O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento, está condicionado ao
atendimento das exigências contidas neste edital.
12.7 Em caso de devolução do produto, por estar em desacordo com as especificaçÕes, todas, as
despesas serão atribuídas à contratada devendo este providenciar com a máxima urgência a sua
substituição ou adequação ao edital.
12.8 O produto deveráser entregue em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação.
12.9 A vigência do presente termo será até 3111212016, podendo ser prorrogado se houver interesse
de ambas as partes.
12.10 Será admitido reajuste do valor, desde que comprovada pela contratada, uma variação
considerável no valor do produto.

í3. DAS SANÇOES
13.1. A licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei no. 8.666/93 e
nas seguintes situações, dentre outras:
13.1.1. Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital,
será aplicada multa na razáo de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da proposta, até 05
(cinco) dias consecutivos.
13.1.2. Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos
estipulados neste edital, aplicação de multa na razáo de R$ 5,00 (cinco reais), por dia, de atraso ou
de demora.
13.1.3. Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissáo da Nota Fiscal,
aplicação de multa na razào de 10o/o (dez por cento), sobre o valor total da proposta, por infração,
com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição do produto.
13.1.4. Nos termos do art. 7'da Lei no. í0.520, de 1710712002, a licitante, sem prejuízo das demais
cominaçÕes legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de
licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de
Fornecedores do MunicÍpio de Cândido de Abreu, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, apos a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
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e)fraude na execução do Contrato;
f)falha na execução do Contrato.
13.1.5. Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa
prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital.
13.1.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.

í4. DAS DTSPOSTÇÔES GERATS
í4.1 . As despesas decorrentes da aquisição do produto, objeto desta licitaçáo, correrão por conta das
segui ntes dotações orçamentárias:
06.003 Divisão de Transporte Escolar
12.361.0601.02033 Manutençáo da Divisão de Transporte Escolar
'1380 - 103 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.003 Divisão de Transporte Escolar
12.361.0601.02033 Manutenção da Divisão de Transporte Escolar
1410 - 135 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.003 Divisão de Transporte Escolar
12.361.0601.02033 Manutençáo da Divisão de Transporte Escolar
1400 - 124 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.003 Divisão de Transporte Escolar
12.361.0601.02033 Manutenção da Divisão de Transporte Escolar
1390 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.003 Divisão de Transporte Escolar
12.361.0601.02033 Manutenção da Divisão de Transporte Escolar
1370 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361 .0601.02024 Atividades do Ensino Fundamental Outros Recursos
0980 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02025 Atividades do Ensino Fundamental Fundef 40%
1030 - 102 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisâo de Educação
1100 - 000 - 3.3.90.30.00.00 I\4ATER|AL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação
1120 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação
1110 - 103 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.001 Departamento de Educação, Cultura
12.122.0601.0201 B Atividades do Departamento de Educação
0830 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
14.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as interessadas, desde que náo comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação.
14.3. A apresentação da proposta pela licitante implica aceitaçáo deste edital, bem como das normas
legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de
todas as disposições contidas nesta licitação.
14.4. Uma vez iniciada a sessão, não serão admitidos à licitação as participantes retardatárias.
14.5. Da sessão de abertura dos envelopes, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual se mencionará
tudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
representantes credenciados que desejarem.
14.6. Só terão direitos a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar
reclamaçÕes ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, o
Pregoeiro e a equipe de apoio.
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14.7. Ém nenhuma hipotese será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas
exigidos no edital e náo apresentados na reunião de recebimento, salvo condições previstas no Art.
48 § 3" da Lei Federal 8666/93.
14.8. Os envelopes contendo a documentaçáo habilitatoria das licitantes classificadas para a fase de
lance permanecerão em poder do Pregoeiro durante o prazo de 30 (trinta) dias contados da
apresentação das propostas. Se os mesmos não forem retirados no prazo de até 10 (dez) dias apos
aquele prazo, os envelopes serão inutilizados.
'14.9. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo ío, da Lei
no. 8.666/93, estão impedidos de participar deste certame licitatorio, (tanto como membro da diretoria
da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo go., inciso lll, da
Lei no. 8.666/93.
14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do inÍcio
e incluir-se-á o do vencimento.
14.11. A autoridade competente para determinar a aquisiçáo poderá revogar a licitação por razões de
interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
14.11.1. A anulação do procedimento induz às anulações da Ordem de Fornecimento, Nota de
Empenho e Termo do Contrato.
14.12. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
14.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realizaçáo
do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local definidos, e,
republicado no site do MunicÍpio.
14.14. Sáo partes integrantes deste Edital:
a)ANEXO I - Formulário Padrão de Proposta de Preço - Mídia Digital;
b)ANEXO ll - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) ANEXO lll - Modelo de Declaraçâo de Fato Superveniente, ldoneidade e Disponibilidade de
Documentos;
d)ANEXO lV - Modelo Declaração que cumprem plenarnente os requisitos de habilitação;
e)ANEXO V - Modelos de Declaração de não emprego de menores de i8 anos;
0 ANEXO Vl - Declaraçáo de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
g)ANEXO Vll- Minuta de Contrato.

Abreu-PR, 30 de agosto de 2016.
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ANExo t- cARAcrrRÍsncls Dos oBJETos

pnecÃo PRESENCIAL No. t2016

1 - Objeto: Aquisição de cintos de segurança modelo abdominal e prestação de seruiços de
instalação, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Especificações:

1.2. O valor máximo importa em R$
1.3. A prestação de serviços de instalação dos cintos deverá ser efetuada no Município de
Cândido de Abreu, em local determinado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
1.4. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais
como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços,
encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega, e
outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

Local e data
Assinatura da Proponente

Rg e Cpf. Carimbo do CNPJ

ITEM QUANT
DESCRICOES/OBJETO

VALOR
UNIT.
MÁxMo

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

01 520

CINTO SEGURANÇA: Cinto de segurança 02
Pontos Universal Abdominal, com regulagem,
costuras em nylon í6 multicoloridas e
enceradas. Confeccionado em fita de poliéster
com no mínimo 50 mm de largura. Marcação
sobre o cinto de segurança em português, de
forma legível e indelével contendo pictograma
para indicaçÕes do fabricante, logotipo e/ou
nome do fabricante, número do CA
(Certificado de Aprovação) em conformidade
com a norma NBR (Associação Brasileira de
Normas Técnicas).

02 520
Serviço de instalação de cintos de segurança.

l0
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lndicamos o (a) Sr.(a)
identidade no. Órgão expedidor

ANEXO II

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. _/2016.
Objeto: Aquisição de cintos de segurança modelo abdominal e prestação de serviços de
instalação, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Modelo de Carta de Credenciamento

portador da cédula de
CPF no

como nosso representante legal na Licitação em
Íeferêumentos(habilitaçãoeproposta),manifestar,dailances,
prestar todos os esclarecimentos de nossa proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos,
enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento.

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* anexar copia autenticada do RG e CPF do Credenciado.

de

l1
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ANEXO lil

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCTAL No. _/2016.
Objeto: Aquisição de cintos de segurança modelo abdominal e prestação de serviços de
instalação, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Modelo de Declaração de:
Inexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitação,
ldoneidade e Disponibilizaçáo de Documentos.

A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que:

1 - Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores que o
inabilite para participar de certames licitatorios.

2 - Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou
conhecimento de todas as informações, condiçÕes locais e grau de dificuldade da entrega.

3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com orgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipale do Distrito Federal.

de 2016

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

de
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ANEXO IV

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. _/2016.
Objeto: Aquisição de cintos de segurança modelo abdominal e prestação de serviços de
instalação, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Modelo de Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitaçáo

Em atendimento ao previsto no edital de
que cumprimos plenamente os requisitos de
certame.

PREGÃO PRESENCIAL NO. 

-12016, 
DECLARAMOS

habilitação exigidos para participação no presente

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa JurÍdica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação.

de

13
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ANEXO V

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. _/2016.
Objeto: Aquisição de cintos de segurança modelo abdominal e prestação de serviços de
instalação, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

DECLARAÇÂO

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA, para fins do
disposto no incisoVdoart.2T daLei no.8.666, de21 de junhode 1993, acrescido pela Lei no. g.8S4,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
Sim( ) Quantos( ) Não( )

de 2016

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

de

t4
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ANEXO VI

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. _/2016.
Objeto: Aquisição de cintos de segurança modelo abdominat e prestação de serviços de
instalação, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

DECLARAÇÃO OE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

(nome da empresa), CNPJ/MF no (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as
penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os
benefícios da Lei Complementar 12312006, de 14 de dezembro de 2006.

de 20í6.

(Carimbo e assinatura do Representante Legal)

dê
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VIII- MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO No. xx
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNTCIPIO DE
cÂnoroo DE ABREU, ESTADo Do pARANÁ e a
EMPRESA xx, CONFORME L|CITAÇÃO TUOOALTDADE
pnecÃo PRESENcIAL No. _/2016.

Pelo presente instrumento particular celebram entre si, de um lado, o Mur.rrcÍpro DE CÂNDtDo DE ABREU.
inscrito no CNPJ no. 76.'175.926/0001-80, com endereço à AvenidaParaná, no 03, Centro, Cândido
de Abreu- PR, neste ato, representada pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSE MARIA REIS JUNIOR,
brasileiro, casado, portador de cédula de identidade no. 5.711.342-1 SESP/PR e CPF/MF no.
024.056.029-97, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa: xx, inscrita no
CNPJ no. xx, neste ato representada pelo Sr.xx, brasileiro, xx, xx, portador da Cédula de ldentidade
no. xx/xx, inscrito no CPF no. xx, residente e domiciliado na xx, no xx, xx, xx, doravante denominado
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar a presente Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei
n.o 8.666/93, e alteraçôes posteriores, assim como pelas condiçÕes da Licitação Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL No. 

-/2016, 
bem como nos termos da proposta a[resentada pela

Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigaçÕes e
responsabilidades das partes.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PREÇO
Parágrafo Primeiro: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de cintos de segurança
modelo abdominal e prestação de serviços de instalação, em atendimento a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, de acordo com as quantidades e respectivos valores descritos na
tabela abaixo:

Parágrafo Segundo: O valor total c^ontratado é de R$ xx (xx).
CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENGIA E DO REAJUSTE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será até 3111212016, podendo ser prorrogado se
houver interesse de ambas as partes.
Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pela contratada, uma
variação considerável no valor do produto.
GLAUSULA TERCETRA - DO PAGAMENTO, DOS RECURSOS E DA DOTAÇÃO.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será efetuado no ato da entrega do produto, mediante conferência
de qualidade pela secretaria requisitante, à base do preço unitário apresentado na proposta, e
mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o no. da licitaçáo, agência e conta
corrente em nome da proponente, do banco a ser depositado, e das provas de regularidade com a
Receita Federal e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

ITEM QUANT.

DESCRTçOES/OBJETO

VALOR
UNIT.
MÁxIMo

VALOR
TOTAL
ESTIMA
DO

0í 520

CINTO SEGURANÇA: Cinto de segurança 02
Pontos Universal Abdominal, com regulagem,
costuras em nylon 16 multicoloridas e enceradas.
Confeccionado em fita de poliéster com no mínimo
50 mm de largura. Marcação sobre o cinto de
segurança em português, de forma legÍvel e
indelével contendo pictograma para indicações do
fabricante, logotipo e/ou nome do fabricante,
número do CA (Certificado de Aprovação) em
conformidade com a norma NBR (Associação
Brasileira de Normas Técnicas).

02 520
Serviço de instalação de cintos de segurança.
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Parágrafo Segundo: A nota fiscal deverá vir acompanhada da Certidão Negativa do INSS e do
Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS.
Parágrafo Terceiro: Em caso de náo cumprimento pela contratada de disposição contratual, o
pagamento poderá ficar retido até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposiçÕes
contratuais.
Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes do presente Contrato, correrâo por conta
da seguinte classificação funcional programática:
06.003 Divisão de Transporte Escolar
12.361.0601.02033 Manutenção da Divisão de Transporte Escolar
1380 - 103 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.003 Divisão de Transporte Escolar
12.361.0601.02033 Manutenção da Divisão de Transporte Escolar
1410 - 135 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.003 Divisáo de Transporte Escolar
12.361.0601.02033 Manutenção da Divisão de Transporte Escolar
1400 - 124 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.003 Divisão de Transporte Escolar
12.361.0601.02033 Manutenção da Divisão de Transporte Escolar
1390 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.003 Divisão de Transporte Escolar
12.361.0601.02033 Manutenção da Divisão de Transporte Escolar
1370 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361 .0601 .02024 Atividades do Ensino Fundamental Outros Recursos
0980 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02025 Atividades do Ensino Fundamental Fundef 40%
1030 - 102 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação
1100 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação
1120 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educaçáo
1110 - 103 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.001 Departamento de Educação, Cultura
12.122.0601.0201 8 Atividades do Departamento de Educação
0830 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
CLÁUSULA QUARTA. PRAZO E DA ENTREGA
A Secretaria Municipal de Educação e Cultura fornecerão a licitante vencedora, cronograma de
entrega do produto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até 10 (dez) dias após a
solicitação.
CLAUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES
Parágrafo Unico: A Contratada se manterá durante toda a execução do presente contrato em
compatibilidade com as obrigaçÕes assumidas, inclusive fiscais.
CLAUSULA SEXTA - MULTA
Será aplicado multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, na hipotese de
inexecução total ou parcial das obrigaçôes assumidas pela CONTRATADA, sem prejuízo de outras
penalidades previstas pela Lei no. 8.666/93 e suas alteraçÕes subsequentes e demais legislações
pertinentes a matéria.
CLAUSULA SETIMA - RESCISAO
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificação judicial,
nas seguintes hipóteses;
lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da Contratada;

17
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Se a CONTRATADA, sem previa autorizaçáo da CONTRATANTE, transferir, caucionar ou
transacionar q ualquer d ireito decorrente deste Contrato;
Demais dispositivos da Lei no. 8.666/93
CLAUSULA OTTAVA - LEGTSLAçAO APLTCAVEL
Aplicam-se a este Contrato as disposiçÕes da Lei no. 8.666/93 que regulamenta as licitaçÕes e
contratações promovidas pela Administração Pública, bem como demais legislaçÕes pertinentes.
CLAUSULA NONA - DAS PARTES INTEGRANTES
Parágrafo Primeiro. As condiçôes estabelecidas na Licitação Modalidade Pregão Presencial no.

__!2016, anexos e a proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste
instrumento, independentemente de transcrição.
Parágrafo Segundo:Serão incorporadas a este Contrato, mediante termos aditivos quaisquer
modificaçÕes que venham a serem necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações
assumidas pela CONTRATANTE e a CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CONHECIMENTO DAS PARTÉS
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência do seu conteúdo, aceitando
todas as condiçÕes nele relatadas.
cLÁusuLA DÉcrMA SEGUNDA - DlSpOStÇÔeS CeRllS
A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações
decorrentes da execução deste Contrato, sejam de natureza trabalhista, administrativa,
previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da CONTRATANTE relativamente a
esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros, náo
cabendo a CONTRATANTE o pagamento de qualquer adicional.
CLÁUSULA DÉCIMA TERcEIRÁ - FoRo

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico
de dados) de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e
seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo o Foro da Comarca de
Cândido de Abreu, Estado do Paraná, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste
Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Candido de Abreu - PR, 07 de abril de 2016.

JOSÉ MARIA REIS JUNIOR
Contratante Contratada

TESTEMUNHA TESTEMUNHA

:6, ',
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Parecer nq
Interessada:
Assunto:

1,39|2OL6-PG, de 01de setembro de 2O16.
Secretaria Municipal de Educação.
Pregão Presencia! - Aquisição de cintos de segurança modelo
abdominal e seruiços de instalação dos mesmos.

Apofta nesta Procuradoria, para análise e emissão de parecer, minutas
de Edital de Pregão Presencial e do respectivo contrato visando aquisição de
cintos de segurança modelo abdomina! e seruiços de instalação dos
mesmos.

O tipo escolhido é o de menor preço por item, conforme itens que
integram o Termo de Referência e que cujo preço máximo aceitável ascende a Rg
22.401,60. (vinte e dois mil, quatrocentos e um reais e sessenta centavos).

O exame de tais documentos cumpre exigência constante do
parágrafo único do art. 38 do Estatuto das Licitações (Lei na 8.666/1993), segundo
o qual minutas de editais e de contratos devem sempre ser submetidos à análise e
aprovação jurídica.

A justiflcativa da necessidade da aquisição pretendida consta do
Termo de Referência, do Memorando no L54120L6, oriundo da Secretaria Municipal
de Educação.

A licitação na modalidade'tPregão" tem se mostrado mais eficiente e
rápida e possibilita à Administração obter preços mais vantajosos, uma vez que os
valores inicialmente apresentados podem ser reduzidos durante a realização da
sessão. Essa modalidade de licitação foi instituída pela lei federal no 10.520, de 10
de julho de 2002, também aplicável aos Municípios, para aquisição de bens e
seruiços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação. A disputa pelo
fornecimento do bem licitado, feita em sessão pública por meio de propostas e
lances, classifica os licitantes por meio das propostas de menor preço, e aplica-se
subsidiariamente o Estatuto das Licitações, conforme prevê a lei na 10.520/02 em
seu aft. 9q, desde que não haja conflitos.

Analisando-se o edital em apreço, verificamos que foi elaborado em
conformidade com o regramento legal, prevendo o processamento regular da
licitação, tais como o objeto (item 1), condições para participar da licitação (item 2),,b
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a formalização dos representantes para credenciamento (item 3), forma como as
propostas devem ser apresentadas (item 5), os documentos para flns de habilitação
(item 7), o procedimento para abertura de envelopes, julgamento, adjudicação e
homologação (itens 4, 6 e 10), dentre outros tópicos, inclusive no que se refere a
prerrogativas a serem obseruadas em favor de proponentes consideradas como
micro ou empresa de pequeno porte, nos termos da lei complementar federal no

t2312006, com as alterações trazidas pela LC nol47l20t4 (itens 6.L7, 7.5 e 7.6). O
edital consigna também a forma de impugnação do ato convocatório (item 8) e os
recursos (item 9).

Há referência ao modo de pagamento, constante do item 11.2, que
condiciona os pagamentos a depósitos bancários em conta da proponente que vier
a ser contratada, obseruando-se, assim, a Instrução Normativa nq 58/2011 do
Tribunal de Contas do Estado, QUe determina sejam todos os pagamentos feitos
exclusivamente por transferência eletrônica.

As condições para o recebimento dos objetos estão delineadas no item
12, atendendo-se assim à exigência do inciso )0/I do art. 40 do Estatuto das
Licitações, condição essa, aliás, essencial para form alizar a liquidação da despesa,
nos termos do art. 63 da lei ne 4.320tL964 (Código de contabilidade pública).

O preço máximo aceitável foi estabelecido no Termo de Referência,
com a consignação do total previsto no item 11.1, cumprindo-se exigência expressa
na Constituição do Estado do Paraná, em seu artigo 27, inciso )C(I.

O edital detalha a respeito de eventuais multas e sanções
administrativas derivadas do desatendimento de obrigações assumidas pelos
interessados (item 13), conforme determina a legislação aplicáver.

Os anexos do edital contemplam as demais informações necessárias
ao fiel conhecimento pelos interessados em participar do processo licitatório, entre
eles o termo de referência sobre o objeto, modelos de declarações e a minuta do
contrato.

As dotações necessárias para o dispêndio previsto são informadas no
item 14.1 do edital, supondo-se, assim, estarem também em conformidade com o
Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes, posto que lastreadas
em informação do senhor Secretário Municipal de Finanças, através do informe de
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dotação no076120L6, acostado ao processo, observando-se, assim, a determinação
constante do aft. 14 do Estatuto das Licitações.

Deste modo, acreditamos que as minutas analisadas foram elaboradas
em conformidade com as normas aplicáveis, podendo a licitação ser realizada.

E o parecer.

Cândido de Abreu, em 01 de setembro de 20L6.

4,K.M,fuM
Aovoeeoa - OABIPR Ns 73149

AssEssoRA JunÍorce
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EDTTAL DE LTCITAÇÃO
Pregão Presencial n". 61/2016

Entidade Promotora: Município de Cândido de Abreu- Paraná.
Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria no.8712015, composta pelos senhores:
Pregoeiro - Allan Diego Moreno Varoto.
Equipe de Apoio - Alan Manoel Miranda da Silva e Cleberson Leandro Koziel.

Data de Emissão: 06 de setembro de 2016.
Data de abeÉura: 20 de setembro de 2016.
Horário: 14:00 horas.

O Município de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes sob
o n".76.175.926/0001-80, com sede a Avenida Paraná, no 03, Centro, Cândido de Abreu- Paraná,
fone no. (43) 34761222, torna público a Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor
preço por item, a realizar-se na Prefeitura Municipal, em conformidade com a Lei Federal no.
10.52012002, Lei Federal no. 8.666/93, Lei Complementar no.12312006, Decreto Federal 3.555/2000,
e com o descrito neste edital.
Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, deverão ser
protocolados no setor de licitaçoes da Prefeitura Municipal, no endereço supramencionado, bem
como o credenciamento dos representantes das empresas até às 14:00 (quatorze horas) do dia 20
de setembro de 2016.

1. OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a aquisição de cintos de segurança modeto abdominal e
prestação de serviços de instalação, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, conforme as especificações descritas no termo de referência e (Anexo l).
1.2. A prestação de serviços de instalação dos cintos deverá ser efetuada no Município de
Gândido de Abreu, em local determinado pela Secretaria Municipal de Educação e Cuttura.
1.3. Os preços apresentados na proposta devem inctuir todos os custos e despesas, tais
como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços,
encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, tucro, transpoÉe, bem como a entrega, e
outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

2. CONDrÇOES DE pARTtClpAÇÃO NA LIC|TAÇÃO
2.1. Poderáo participar desta licitação as empresas interessadas que atenderem todas as exigências
constantes deste Edital e seus anexos.
2.2. Não poderão participar desta Licitação as empresas:
2.2.1.Cuia falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e
em consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de dissolução;
2.2.2. Que por qualquer motivo tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administração
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou punida com suspensão do direito de
licitar e contratar.
2.2.3. Não Poderá participar do certame licitatório empresa que não esteja de acordo com o RAMO
DE ATIVIDADE a que se refere esta licitação regularmente estabelecida e que não satisfaça as
condições exigidas no presente Edital.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. No início da sessâo, cada licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá
identificar-se junto ao Pregoeiro, apresentando a respectiva cédula de identidade ou documento
equivalente e comprovando, por meio de instrumento proprio, poderes para formulação de propostas
(lances verbais), oferta de desconto e para a prática dos demais atos inerentes ao certame. (Modelo -
Anexo ll).
3.1.1. Os documentos mencionados no ltem anterior, inclusive o documento de identificação do
representante credenciado, deverão ser apresentados em fotocopias autenticadas ou fotocopias
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simples, acompanhadas dos respectivos originais, para a devida autenticaçáo, pela Equipe do Pregáo
ou já autenticados por cartorio competente.
3.1.2. O credenciamento (Modelo - Anexo ll), deverá ter reconhecida em cartorio, a assinatura do
representante legal.
3.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através
de outorga por instrumento público ou particular; neste último caso mediante apresentação do ato
constitutivo da Empresa e alterações ou consolidado. Tanto o instrumento público como o particular
deverá conter menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e
lances de preços, para recebimento de intimações e notificaçoes, desistência ou não de recursos,
bem como, demais atos pertinentes ao certame.
3.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá
comprovar ser o responsável legalmente, podendo assim assumir obrigações em decorrência de tal
investidura.
3.4. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa ltcitante.
3.5. lniciada a Sessão, será vedada a substituição do representante da empresa devidamente
credenciado, ainda que esteja munido de instrumento procuratorio com poderes específicos, salvo por
caso fortuito ou força maior.
3.6. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 3.1, 3.2. e 3.3 não implicará a
exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de se manifestar na
apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatorio.
3.7. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos
envelopes de números 01 e 02.

4. DO RECEBIMENTO E DA,ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os
Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade com este Edital e
seus Anexos, no local e horário determinados no preâmbulo do presente edital.
4.2. Declarada aberta à sessáo pelo Pregoeiro, os representante(s) da(s) Empresa(s) licitante(s)
entregará (ão) os envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitação,
não sendo aceita, a partir desse momento a admissão de novos licitantes.
4.2.1. As licitantes deverão entregar ao Pregoeiro, declaração assinada pelo representante legal de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, (conforme modelo ANEXO lV).
4.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informaçÕes:
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGÂO PRESENCIAL N%1 /201 6
RAZÂO SOCIAL E Nq DO C.N.P.J. DO PROPONENTE
4.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informações:
ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HAB|L|TAÇAO
MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
PREGÃO PRESENCIAL N%1/20í 6
RAZÃO SOCIAL E N9 DO C.N.P.J. DO PROPONENTE
4.5. lnicialmente, será aberto o Envelope 01 - Proposta de Preços - e, apos, o Envelope 02 -
Documentos de Habilitação.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS (MíDrA DTGTTAL)
5.1. A proposta deverá ser apresentada formalmente em uma via impressa com valores e dados do
fornecedor e em mídia digital CD ou DVD (com a extensão .esl nos parâmetros do Sistema Equiplano
conforme programa de geração de proposta disponível no site
www.candidodeabreu.pr.qov.br SERVIÇOS, DOWNLOADS - GERAL - PP 6112016 -

RANçA E SERVIÇOS DE TNSTAÇÃO, sem rasuras ou
entrelinhas devidamente assinadas na última folha e rubricadas nas demais, pelo representante legal
da licitante. Serão aceitas a apresentação de propostas em Pendrive (mídia removível).
O CD/DVD deverá conter as seguintes descrições:
- Razão Socialda empresa
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- Modalidade, número e ano da licitação.
5.2. O arquivo esl deverá conter:
a) Dados do Fornecedor: Razão Social ou denominação da licitante, com seu endereço completo,
número de telefone/fax, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério
da Fazenda;
b) Dados Bancários: Banco, Agência, Nome, Cidade, Estado, Conta e Data de Abertura;
c) Dados do Representante: Nome, documentos pessoais, endereço completo e telefone,
d) Dados do Quadro Societário: Nome, endereço completo, telefone, documentos pessoais e ato
constitutivo.
5.3. Prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação, sob pena de desclassificação da proposta.
5.4. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura fornecerá a licitante vencedora, cronograma
de entrega do produto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até 10 (dez) dias após a
solicitação.
5.5 Serão desclassificadas as empresas que:
- Não apresentarem a proposta em formato eslem mídia digitalCD ou DVD;
- O Sistema Equiplano utilizado pela Prefeitura não reconhecer, ler ou desconhecer o conteúdo do
CD, por falha na mídia ou falha operacional da empresa.
5.6. As propostas deverão conter o preço unitário e total, em moeda corrente nacional, expressos em
algarismos, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais,
serão considerados os primeiros, bem como a marca do produto ofertado.
5.6.1 - Qualquer produto que está sendo licitado que contenha marca como referência será aceito
produto equivalente ou similar
5.7. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administraçáo, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
5.8. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço
inexequÍvel no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o produto ser fornecido sem
ônus adicional.
5.9 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
5.10. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificaçÕes e exigências do
presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissÕes, irregularidades ou defeitos capazes
de dificultar o julgamento, ou ainda que apresentarem valores acima do fixado no presente Edital.
5.11. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes, para a entrega doproduto,
objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a
erro ou má interpretação de parte da licitante.
5.12. O Pregoeiro considerará como formais erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a
Administração Pública e não implique nulidade do procedimento.5.13. As quantidades dos itens
indicados no Anexo I poderão sofrer alterações para mais ou para menos, conforme disposto no art.
65, § 1" da Lei 8.666/93.
5.13. Todo e qualquer fornecimento dos materiais fora do estabelecido neste edital, em desacordo
com as especificações, será imediatamente notificado à(s) licitante(s) vencedora(s), que ficará (o)
obrigada(s) a substituir prontamente, correndo por sua conta e risco tais substituições, sendo-lhes
aplicadas, também, as sançÕes previstas neste edital.
5.14. Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
6.2. Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro, equipe de apoio e
credenciados que desejarem.
6.3. No julgamento e classificaçâo das propostas, será adotado o critério de menor valor global.
6.3.1 . Serão desclassificadas as empresas que ultrapassarem o valor máximo fixado global.
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6.4. Lido os preços, o Pregoeiro relacionará todas as propostas classificadas em ordem crescente.
6.5. O autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com preços até 10% (dez por
cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do
vencedor.
6.6. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, o Pregoeiro
classiflcará as 03 (três) melhores propostas, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam seus preços ofertados na proposta escrita.
6.6.'1. Caso haja empate no valor das propostas escritas, e estas se encaixarem no disposto nas
sessÕes 6.5 e 6.6, o Pregoeiro seguirá o disposto no Art. 40 do Decreto Federal 3.555/2000, ou seja,
em favor da ampliação da disputa entre os interessados em fornecer o objeto deste edital.
6.6.1.1. No caso de empate, conforme descrito acima, será decidido por sorteio à ordem dos lances
verbais.
6.7. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em
ordem decrescente de valor.
6.7.1. Não ficará fixado o limite mÍnimo do valor de cada lance, ficando a cargo do Pregoeiro decidir a
respeito.
6.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo
licitante, para efeito de ordenaçâo das propostas.
6.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades constantes deste Edital.
6.10. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contrataçáo, se atender as necessidades da administração o
pregâo será validado e passará paru a fase seguinte.
6.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
6.12. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação
de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatorias.
6.í3. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
6.14. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatorias, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
6.15. Nas situações previstas nos subitens 6.10,6.íí e 6.14, o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
6.16. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
licitantes presentes; a estes, sendo-lhes facultado esse direito.
6.16.1. Havendo recusa de qualquer licitante em assinar a ata, este fato será registrado pelo
Pregoeiro, presumindo-se concordância de tal licitante com todos os seus termos e conteúdo, ficando
precluso o direito de recurso.
6.17. As ME e EPP terão preferência de contrataçáo em caso de empate.
6.17.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME e/ou
EPP sejam iguais ou ate 5o/o (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
6.17.2. Em caso de empate, a ME e/ou EPP mais bem classificada poderá, na
sessãopúblicadejulqamentodaspropostas, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado.
6.17.3. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, a mesma deverá apresentar
declaração firmada pelo representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as
penas da lei, no ato do credenciamento, conforme (Anexo Vl).

7. DA DOCUMENTAçÃO PARA FrNS DE HABTLTTAÇÃO
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7.1 Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos à:
habilitação jurÍdica e regularidade fiscal e trabalhista.
7.1.1 Os documentos comprobatorios pertinentes à habilitação jurídica, e regularidade fiscal e
trabalhista, deverão se encontrar dentro do Envelope No. 02 (Documentos de Habilitação).
7.1.2 Será comprovada a veracidade das informaçôes constantes nos documentos apresentados,
mediante diligência via online, caso haja divergências entre o documento apresentado e o verificado,
prevalecerá às informaçôes online.
7.1.3 Os documentos de habilitação deverão ser autenticados por cartório competente, ou por
servidor devidamente qualificado.
7.1.3.1 As autenticaçÕes que por ventura dependerem do servidor terão que ser obrigatoriamente,
efetuadas antes do inicio dos trabalhos da sessão, (mínimo de 10 minutos).
7.1.3.2 Nâo serão autenticados documentos na sessão, salvo para observar o Art. 40 do Decreto
Federal 3555/2000.
7.2. As empresas deverão apresentar, dentro do Envelope No. 02 (Documentos de Habilitação), os
documentos abaixo relacionados, em plena validade:
7.2.1 - Relativos à Habilitação Jurídica
a) registro comercial, no caso de empresa individual,
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;
b.1)os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidaçáo respectiva;
c) inscriçáo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
d)decreto de autorizaçáo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente,
quando a atividade assim o exigir;
e) Comprovação da Situaçáo junto ao Cadastro Nacional de Pessoas JurÍdicas - CNPJ.
7.2.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicÍlio ou sede
da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
a.1) fazparte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Quanto à Dívida
Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por
lei.
c)Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT (conforme Lei no. 12.440, de 7 de julho de
2011)
d) As certidões, que nâo expressarem o prazo de validade, deverão ter data de expedição não
superior a 30 (trinta) dias, da data prevista pa,a apresentação dos envelopes.
7.3 Os Fornecedores deverão apresentar declaração, devidamente assinada pelo representante legal
da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que:
a) Os documentos que compÕem o Edital foram colocados à disposiçáo e tomou conhecimento de
todas as informações, condições locais e grau de dificuldade da entrega (ANEXO lV);
b) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com orgãos da Administração Pública
Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal (ANEXO lll);
c) declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, s 2q, da
Lei 8.666/93 (ANEXO lll);
d) Declara que náo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 70, XXX|ll, da Constituição
Federal e art.27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo anexo V).
NOTA IMPORTANTE:
7.4. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais e
Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a
expedição de documentos oficiais, a habilitaçâo da licitante ficará condicionada à apresentação do
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documento que não pôde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 05
(cinco) dias úteis apos o encerramento da greve.
7.4.1. No caso de apresentação de certidáo positiva (ou documento que demonstre que a licitante
está irregular perante determinado orgão), haverá a inabilitação em razão de fato superveniente, de
acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 50 da Lei no 8.666/93.
7.4.2. Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho e/ou Contrato), vindo o
Contratado apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante está irregular
perante determinado órgão), ocorrerá a rescisão contratual, por inadimplemento de cláusula do
Contrato, conforme artigo 55, inciso Xlll c/c artigo 78, I da Lei Federal no. 8.666/93.
7.5. Nos casos de empresas ME e EPP, havendo alguma restriçáo na comprovação da regularidade
fiscal, a empresa não será declarada inabilitada, e será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual perÍodo, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do debito, e emissão de eventuais certidÕes negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.6. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, declaração firmada pelo
representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as penas da lei, no ato do
credenciamento.
7.6.1. Considera-se microempresa, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em
cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
7.6.2. Consideram-se empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhÕes e seiscentos mil reais).
7.7. Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito como
válido com data de emissão não superior a trinta dias corridos da data prevista para apresentação
dos envelopes.

8. DA rMpUcNAÇÃO DO ATO CONVOCATORIO
8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital.
8.2. As solicitações de esclarecimentos, de providências ou as impugnaçÕes do presente edital
deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal na divisão de licitaçÕes, em prazo não inferior a 03
(três) dias anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
8.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24:00h (vinte e quatro horas) e informar.
8.4. Acolhida à petição contra o ato convocatorio, será designada nova data para a realização do
certame, devendo-se cumprir o devido prazo legal.

9. DOS RECURSOS
9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção
de recorrer, quando lhe será concedido o ptazo de três dias para apresentação das razões do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
9.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
9.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao
licitante vencedor.

í0. DA ADJUDTCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1. Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na propria sessão pública, adjudicará o objeto do certame
à licitante vencedora, encaminhando o processo para homologação pelo Prefeito Municipal.
10.1.1 O resultado do julgamento será homologado, nos termos do Regulamento de Licitações e
Contratos.
10.2. Ao Município de Cândido de Abreu, fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente
licitação, em parte ou no todo, em decisão justificada. Em caso de revogação ou anulação parcial do
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certame, o MUNICíP|O poderá aproveitar as propostas nos termos não atingidos pela revogação ou
anulação e na estrita observância aos critérios de julgamento previstos neste edital e na legislação
vigente.

11. DO PREÇO MÁXrMO E DAS COND|ÇOES DE PAGAMENTO
11.1. O valor máximo importa em R$ 22.401,60 (vinte e dois mil quatrocentos e um reais e
sessenta centavos).
1.2. O pagamento será efetuado no ato da entrega do produto, mediante conferência de qualidade
pela secretaria requisitante, à base do preço apresentado na proposta, e mediante a apresentação da
Nota Fiscal, contendo a modalidade e o no. da licitação, agência e conta corrente em nome da
proponente, do banco a ser depositado, e das provas de regularidade com a Receita Federal e junto
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

í2. DAS CONDTçÔES DE REGEBTMENTO DO OBJETO, VlcÊNCtA E REAJUSTE.
12.1 A Secretaria Municipal de Educação e Cultura fornecerá a licitante vencedora, cronograma
de entrega do produto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até 10 (dez) dias após a
solicitação.
12.2 O objeto da presente licitação deverão ser entregues na Secretaria Municipal requisitante, ou em
locais por ela determinado.
12.3 As entregas deverão ser feitas de segunda a sexta feira nos seguintes horários: Pela manhã das
08h00min até às 11h3Omin e à tarde das 13h00m até as 17h30m, não será recebido o produto fora
deste horário.
12.4 Por ocasião das entregas, a contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome
(legÍvel), o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de
Segurança Pública, do servidor do contratante responsável pelos recebimentos.
12.5 O objeto da presente licitação serão recebidos provisoriamente em até 05 (cinco) dias úteis, no
local e endereço indicados no item 12.2 deste edital.
12.6 O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento, está condicionado ao
atendimento das exigências contidas neste edital.
12.7 Em caso de devolução do produto, por estar em desacordo com as especificaçôes, todas, as
despesas serão atribuídas à contratada devendo este providenciar com a máxima urgência a sua
substituição ou adequação ao edital.
12.8 O produto deveráser entregue em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação.
12.9 A vigência do presente termo será até3111212016, podendo ser prorrogado se houver interesse
de ambas as partes.
12.10 Será admitido reajuste do valor, desde que comprovada pela contratada, uma variação
considerável no valor do produto.

13. DAS SANçOES
13.1. A licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sançÕes previstas na Lei no. 8.666/93 e
nas seguintes situações, dentre outras:
13.1.1. Pela recusa injustificada paêa entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital,
será aplicada multa na razâo de 10o/o (dez por cento) calculado sobre o valor total da proposta, até 05
(cinco) dias consecutivos.
13.1.2. Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, alem dos prazos
estipulados neste edital, aplicação de multa na razào de R$ 5,00 (cinco reais), por dia, de atraso ou
de demora.
13.1.3. Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da Nota Fiscal,
aplicação de multa na razáo de 10% (dez por cento), sobre o valor total da proposta, por infração,
com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição do produto.
13.1.4. Nos termos do art. 7'da Lei no. 10.520, de 1710712002, a licitante, sem prejuÍzo das demais
cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de ate 60 (sessenta) meses, impedida de
licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de
Fornecedores do Município de Cândido de Abreu, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
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d) comportamento inidôneo;
e)fraude na execução do Contrato,
f)falha na execução do Contrato.
13.1.5. Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa
prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital.
13.'1.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparaçáo dos eventuais
danos, perdas ou prejuÍzos que seu ato punível venha causar à administraçáo.

14. DAS DTSPOSTÇÕES GERATS
14.1 . As despesas decorrentes da aquisição do produto, objeto desta licitação, correrão por conta das
segui ntes dotações orçamentárias:
06.003 Divisão de Transporte Escolar
12.361.0601.02033 Manutenção da Divisão de Transporte Escolar
1380 - 103 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.003 Divisão de Transporte Escolar
12.361.0601.02033 Manutenção da Divisáo de Transporte Escolar
1410 - 135 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.003 Divisão de Transporte Escolar
12.361.060'1.02033 Manutenção da Divisão de Transporte Escolar
1400 - 124 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.003 Divisão de Transporte Escolar
12.361.060í.02033 Manutenção da Divisão de Transporte Escolar
1390 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.003 Divisão de Transporte Escolar
12.361.0601.02033 Manutenção da Divisão de Transporte Escolar
1370 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601 .02024 Atividades do Ensino Fundamental Outros Recursos
0980 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02025 Atividades do Ensino Fundamental Fundef 40%
1030 - 102 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação
1100 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação
1120 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação
1110 - 103 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.001 Departamento de Educação, Cultura
12.122.0601.0201 8 Atividades do Departamento de Educação
0830 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
14.2. As normas disciplinadoras da licitação serâo sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contrataçáo.
í4.3. A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem como das normas
legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de
todas as disposições contidas nesta licitaçáo.
14.4. Uma vez iniciada a sessão, não serão admitidos à licitação as participantes retardatárias.
14.5. Da sessão de abertura dos envelopes, lavrar-se-áata circunstanciada, na qual se mencionará
tudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
representantes credenciados q ue desejarem.
14.6. Só terão direitos a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar
reclamaçÕes ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, o
Pregoeiro e a equipe de apoio.
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14.7. Em nenhuma hipotese será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas
exigidos no edital e não apresentados na reunião de recebimento, salvo condições previstas no Art.
48 § 3" da Lei Federal 8666/93.
14.8. Os envelopes contendo a documentação habilitatoria das licitantes classificadas para a fase de
lance permanecerão em poder do Pregoeiro durante o prazo de 30 (trinta) dias contados da
apresentaçáo das propostas. Se os mesmos não forem retirados no prazo de até 10 (dez) dias após
aquele prazo, os envelopes serão inutilizados.
14.9. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1o, da Lei
no. 8.666/93, estão impedidos de participar deste certame licitatorio, (tanto como membro da diretoria
da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo go., inciso lll, da
Lei no. 8.666/93.
14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do inÍcio
e incluir-se-á o do vencimento.
14.11. A autoridade competente para determinar a aquisiçáo poderá revogar a licitação por razões de
interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofÍcio ou por provocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
14.11.1. A anulação do procedimento induz às anulaçôes da Ordem de Fornecimento, Nota de
Empenho e Termo do Contrato.
14.12. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informaçÕes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
14.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realizaçáo
do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local definidos, e,
republicado no site do Município.
14.14. São partes integrantes deste Edital:
a)ANEXO I - Formulário Padrão de Proposta de Preço - Mídia Digital;
b)ANEXO ll - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) ANEXO lll - Modelo de Declaraçâo de Fato Superveniente, ldc'neidade e Disponibilidade de
Documentos;
d)ANEXO lV - Modelo Declaração que cumprem plenamente os requisitos de habilitação;
e)ANEXO V - Modelos de Declaraçâo de não emprego de menores de 18 anos;
0 ANEXO Vl - Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
g) ANEXO Vll - Minuta de Contrato.

PR, 30 de agosto de 2016.
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ANExo r - cARAcrenísncas Dos oBJETos

pnecÃo PRESENcIAL No. 6i/2016

I - Objeto: Aquisição de cintos de segurança modelo abdominal e prestação de serviços de
instalação, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Especificações:

1.2. O valor máximo importa em R$
1.3. A prestação de serviços de instalação dos cintos deverá ser efetuada no Município de
Cândido de Abreu, em local determinado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
í.4. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais
como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços,
encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega, e
outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

Local e data
Assinatura da Proponente

Rg e Cpf. Carimbo do CNPJ

:T'

Íl l
ti; í

,,.

_J--

1_,)

i1'j.

L_.
Eft::*.

ITEM QUANT
DESCRICÕES/OBJETO

VALOR
UNIT.
MÁXIMO

VALOR
TOTAL
ESTIMADO

01 520

CINTO SEGURANÇA: Cinto de segurança 02
Pontos Universal Abdominal, com regulagem,
costuras em nylon 16 multicoloridas e
enceradas. Confeccionado em fita de poliéster
com no mínimo 50 mm de largura. Marcação
sobre o cinto de segurança em português, de
forma legível e indelével contendo pictograma
para indicações do fabricante, logotipo e/ou
nome do fabricante, número do CA
(Certificado de Aprovaçâo) em conformidade
com a norma NBR (Associação Brasileira de
Normas Técnicas).

02 520
Serviço de instalação de cintos de segurança.

10
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ANEXO II

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 61/2016.
Objeto: Aquisição de cintos de segurança modelo abdominal e prestação de serviços de
instalação, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Modelo de Carta de Credenciamento

lndicamos o (a) Sr.(a)
identidade no. Órgão expedidor

portador da cédula de
CPF no.

"l"fn",'t,,'i5liãTTilJ:*§lil".iã.,,'l:H?i:#Iprestar todos os esclarecimentos de nossa proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos,
enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento.

de 2016

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* anexar copia autenticada do RG e CPF do Credenciado

de

l1
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ANEXO lil

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 6í/20í6.
Objeto: Aquisição de cintos de segurança modelo abdominal e prestação de serviços de
instalação, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Modelo de Declaração de:
lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitaçáo,
ldoneidade e Disponibilizaçáo de Documentos.

A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que:

1 - Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores que o
inabilite para participar de certames licitatórios.

2 - Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou
conhecimento de todas as informaçÕes, condiçÕes locais e grau de dificuldade da entrega.

3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com orgãos da
Administraçáo Pública Federal, Estadual, Municipale do Distrito Federal.

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

de

t2
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ANEXO IV

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 61/2016.
Objeto: Aquisição de cintos de segurança modelo abdominal e prestação de serviços de
instalação, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Modelo de Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL no.61/20í6, DECLARAMOS
que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente
certame.

de 20í6

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação.

de

l3
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ANEXO V

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 61/2016.
Objeto: Aquisição de cintos de segurança modelo abdominal e prestação de serviços de
instalação, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

DECLARAÇÃO

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 daLei no. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no. 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que nâo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva. emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
Sim( )Quantos( ) Não( )

de 2016

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa JurÍdica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

de
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ANEXO VI

Município de Gândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 6í/2016.
Objeto: Aquisição de cintos de segurança modelo abdominal e prestação de serviços de
instalação, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

DECLARAÇnO Oe ENQUADRAMENTO COMO MTCROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

(nome da empresa), CNPJ/MF n". (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as
penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os
benefícios da LeiComplemenlar 12312006, de í4 de dezembro de 2006.

de 2016

(Carimbo e assinatura do Representante Legal)

Secretaria Municipa[ de Gestão de Licitações e Contratos -\. :;';
Avenida Paraná,03 - Fone/fax: (43\3476-1722 - ramal 209 - CEP:84.470-000 ',*,--.' .-J1 --_*-.. ,.'

"\lrj

de
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VIII - CONTRATO

CONTRATO No. xx
QUE ENTRE S! CELEBRAM O MUNICIPIO DE
cÂttoloo DE ABREU, ESTADo Do pARANÁ e e
EMPRESA xx, CONFORME LICITAçÃO mOOeLtDADE
pnecÃo PRESENcIAL No. 61/20í6.

Pelo presente instrumento particular celebram entre si, de um lado, o Murutcípro oe CÂNoroo oe AgReu,
inscrito no CNPJ no. 76.'175.926/000'1-80, com endereço à Avenida Paraná, no 03, Centro, Cândido
de Abreu- PR, neste ato, representada pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSE MARIA REIS JUNIOR,
brasileiro, casado, portador de cédula de identidade no.5.711.342-1 SESP/PR e CPF/MF no.
024.056.029-97, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa: xx, inscrita no
CNPJ no. xx, neste ato representada pelo Sr.xx, brasileiro, xx, xx, portador da Cedula de ldentidade
no. xx/xx, inscrito no CPF no. xx, residente e domiciliado na xx, no xx, xx, xx, doravante denominado
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar a presente Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei
n.o 8.666/93, e alteraçÕes posteriores, assim como pelas condiçÕes da Licitação Modalidade
PREGÃO PRESENCIAL No. 61t2016, bem como nos termos da proposta apresentada pela
Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e
responsabilidades das partes.
GLAUSULA PRTMEIRA - DO OBJETO E DO PREÇO
Parágrafo Primeiro: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de cintos de segurança
modelo abdominal e prestação de serviços de instalação, em atendimento a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, de acordo com as quantidades e respectivos valores descritos na
tabela abaixo:

ParágraÍo Segundo: O valor total .,^ontratado e de R$ xx (xx).
CLAUSULA SEGUNDA. DA VIGENCIA E DO REAJUSTE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será até 3111212016, podendo ser prorrogado se
houver interesse de ambas as partes.
Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pela contratada, uma
variação considerável no valor do produto.
cLÁusuLA TERCETRA - DO PAGAMENTO, DOS RECURSOS E DA DOTAÇÃO.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será efetuado no ato da entrega do produto, mediante conferência
de qualidade pela secretaria requisitante, à base do preço unitário apresentado na proposta, e
mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o no. da licitaçáo, agência e conta
corrente em nome da proponente, do banco a ser depositado, e das provas de regularidade com a
Receita Federal e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

ITEM QUANT.

DESCRICOES/OBJETO

VALOR
UNIT.
MÁxtMO

VALOR
TOTAL
ESTIMA
DO

01 520

CINTO SEGURANÇA: Cinto de segurança 02
Pontos Universal Abdominal, com regulagem,
costuras em nylon 16 multicoloridas e enceradas.
Confeccionado em fita de poliéster com no mínimo
50 mm de largura. Marcação sobre o cinto de
segurança em português, de forma legível e
indelével contendo pictograma para indicaçôes do
fabricante, logotipo e/ou nome do fabricante,
número do CA (Certificado de Aprovação) em
conformidade com a norma NBR (Associação
Brasileira de Normas Técnicas).

02 520
Serviço de instalaçáo de cintos de segurança.

t6
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1222 - ramat 209 - CEP: 84.470-000

Parágrafo Segundo: A nota fiscal deverá vir acompanhada da Certidão Negativa do INSS e do
Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS.
Parágrafo Terceiro: Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, o
pagamento poderá ficar retido até posterior solução, sem prejuÍzos de quaisquer outras disposiçÕes
contratuais.
Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes do presente Contrato, correrão por conta
da seguinte classificação funcional programática:
06.003 Divisão de Transporte Escolar
12.361.0601.02033 Manutenção da Divisão de Transporte Escolar
í380 - 103 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.003 Divisão de Transporte Escolar
12.361.0601.02033 Manutenção da Divisão de Transporte Escolar
1410 - 135 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.003 Divisão de Transporte Escolar
12.361.0601.02033 Manutenção da Divisão de Transporte Escolar
1400 - 124 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.003 Divisão de Transporte Escolar
12.361.0601.02033 Manutenção da Divisão de Transporte Escolar
1390 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.003 Divisão de Transporte Escolar
12.361.0601.02033 Manutenção da Divisão de Transporte Escolar
1370 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601 .02024 Atividades do Ensino Fundamental Outros Recursos
0980 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02025 Atividades do Ensino Fundamental Fundef 40%
1030 - 102 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação
1100 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação
1120 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação
11'10 - 103 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.001 Departamento de Educação, Cultura
1 2.1 22.0601 .020 1 B Ativ idades do Depa rta mento de Ed ucação
0830 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
CLÁUSULA QUARTA. PRAZO E DA ENTREGA
A Secretaria Municipal de Educação e Cultura fornecerá a licitante vencedora, cronograma de
entrega do produto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até 10 (dez) dias após a
solicitação.
CLAUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES
Parágrafo Unico: A Contratada se manterá durante toda a execução do presente contrato em
compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive fiscais.
CLAUSULA SEXTA - MULTA
Será aplicado multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, na hipótese de
inexecução total ou parcial das obrigaçÕes assumidas pela CONTRATADA, sem prejuÍzo de outras
penalidades previstas pela Lei no. 8.666/93 e suas alteraçÕes subsequentes e demais legislações
pertinentes a materia.
CLAUSULA SETIMA . RESCISAO
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificação judicial,
nas seguintes hipoteses;
lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da Contratada;

y>
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Se a CONTRATADA, sem prévia autorizaçáo da CONTRATANTE, transferir, caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente deste Contrato;
Demais dispositivos da Lei no. 8.666/93
CLAUSULA OTTAVA - LEGTSLAçAO APLTCAVEL
Aplicam-se a este Contrato as disposiçÕes da Lei no. 8.666/93 que regulamenta as licitações e
contratações promovidas pela Administração Pública, bem como demais legislações pertinentes.
CLAUSULA NONA - DAS PARTES INTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condiçÕes estabelecidas na Licitação Modalidade Pregão Presencial no.

6112016, anexos e a proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste
instrumento, independentemente de transcrição.
Parágrafo Segundo:Serão incorporadas a este Contrato, mediante termos aditivos quaisquer
modificaçÕes que venham a serem necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações
assumidas pela CONTRATANTE e a CONTRATADA.
CLAUSULA DECIMA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência do seu conteúdo, aceitando
todas as condições nele relatadas.
clÁusuLA DÉcrMA SEGUNDA - DrSpOSrçOeS CeRRtS
A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações
decorrentes da execução deste Contrato, sejam de natureza trabalhista, administrativa,
previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da CONTRATANTE relativamente a
esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros, não
cabendo a CONTRATANTE o pagamento de qualquer adicional.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORo

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico
de dados) de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e
seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo o Foro da Comarca de
Cândido de Abreu, Estado do Paraná, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste
Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Candido de Abreu - PR, 07 de abril de 2016.

JOSÉ MARIA REIS JUNIOR
Contratante Contratada

TESTEMUNHA TESTEMUNHA

J. 
| 
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Avrso oe ucrraÇÃo
euaucaçÃo DE EDITAL N.o 61/2016

MoDALTDAoe pRecÃo PRESENcTAL

OBJETO: Aquisição de cintos de segurança modelo abdominal e prestação de serviços de

instalação, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 14h00m do dia 20 de setembro de 2016.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 14h01m às 14h30m do dia 20 de setembro de 2016.

íttlclo DA sESSÃo DE DISPUTA DE PREÇOS: às í4h31m do dia 20 de setembro de 2016.

LOCAL: setor de licitações localizada na Sede do MunicÍpio, na Avenida Paraná, no 03 Centro,

Cândido de Abreu - PR.

CRITÉRIO: Menor preço por item.

PREÇO wtÁxlulO:R$ 22.401,60 (vinte e dois mit quatrocentos e um reais e sessenta

centavos).

RETIRADA DO EDITAL: de 0610912016 à 2010912016 no site do Município

www. cand id od eabreu. pr. gov. br.

TNFORMAÇÕeS COIApLEMENTARES: Diretamente na sede do MunicÍpio de cândido de

Abreu, situado na Avenida Paraná, no 03 - Centro - Cândido de Abreu - PR., ou pelo telefone

(0xx43) 347 6-1222, ramal 209, e-mail: I icitacao@cand idodea breu. or.qov. br

Cândido de Abreu, 30 de agosto de 2016

I
ALLAN
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Detalhes processo licitatório
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rlnÍormaçóes Gerai

Entidade Executora mUrutCiptO Of CAruOIOO DE ABREU

Ano* 2016

No licitaÇo/dispensa 61

/i nexigi bilidade*

Modalidade* pregão

Número editaUprocesso* 61

Instituição Financeira

Contrato de Empréstimo

Descrição Resumida do objetox Aquisição de cintos de segurança modelo abdominal e prestação de serviços de
instalação, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Forma de Avalição ll,lemr Preço

Dotação Orçamentária* 9696312361060102033339030103

Preço máximo/Referência de preço - 22.401,60

R$*

Data de Lançamento do Edital O6rcgl2}f6

Data da Abertura das Propostas 2OlOglZOT6

NOVA Data da Abertura das

Propostas

Data Cancêlamento

Data Registro

Data Registro

06109120t6

WW
CPF: 4747613986 (tâqout)

ldel 8191201614:48
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DIARIO OFICIAL CERTI FICADO DIG ITALMENTE
A Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu dá garantia da autenticidade deste documento, desdr: que visualizado atraves do site

Ass nado Dio ta mente por

ORGAO

Diário Oficial Eletrônico do Municípío de Cândido de
Abreu/PR

José Maria Reis Junior
Prefeito Municipal
Samuel Martins Delgado Junior
Vice-Prefeito
Avenida Paraná, 03, centro

CEP: 84.470-000
Fonet 43-3476-1222
Site: www.candidodeabreu.or.gov.br

LICITACOES

Avisos

IIU\ICIPIO DE CANDIDo DE ABREU
##ÂTo Avrso - pRECÃo pREsE\ctA1. \" 6ll2016
##l UX OBJETO: Aquisiçr]o tle cintos d!'segurrnça nrode lo rbrlonrinale
prestilçiio dc sen iços de instalaçi-ur. enr rtendimenlo a Secretrria \lunicipal de
litlucaçiro e Cultura. RECEBIIIENTO DAS PROPOSTAS: are l,lhoonr do
tiia l0 Lle setembro de 2016. ABER'IURA DAS PROPOSTAS: ilas l.lh0lrn
às l-lh-.l0rn do dia l0 de serenrbro de lotrr. íltCtO DA SESSÃO DÍ.]
DISPUTÂ DE PREÇOS: às l.lh3 I nr do dir 20 de setembro de l0 I 6.
LOCAI,: Setor tle licitações locrlizada na Secje do Muicípio. nr Arenida
Prranii. n" 0i ( enno. C ândiilo de Abrcu - PR. CRITERIO: \lenor prcço pt»
irc'nr. PRliÇO ltÁXtltO: R§ 22..101.60 (\inte e dois mit quatÍoccnros e um
reais c sessenta centâ!os). RETIRADA DO EDITAL: de 06 09 l0l6 il
l0 09 :016 no.sitc ilo \lunicipio §$§.crndidr\leahreu.or.gor.br.
I\FORll/\ÇOf:S COIIPLEIIE\1,\RES: [)ircranrente na seJe do
Municipio de ('iindido cle Abreu. situado nr r\rr'nidr Paranii. n. 0i (enrro
C ândido ile Abrcu PR. ou pelo telcl-(mc (0\\-ll) -r176-l lll. ramrl 109. c-
mail: licitrçao a cantliclorlcabreu.pr. gor.br

-D:\T;\06 ()9 l0l6
ÍÉHASS Âllan Diego U0rrno \ aroto
lÁlcÂR Prcgociro

DECRETOS

DECRETO N" 135, DE 06 DE SETEMBRO DE 2016

Abre Credito Adicional Suplementar ao Orçamento Geral do l\4unicrpro
e dá outras providencias

O PREFEITO I\4UNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU. Estado do
Paraná, no uso de suas atribuiçóes, de conformidade com os an. 43, §
1o, inciso, lll da lei Íederal no 4.32011964. combinado com â tei
municipai no '1.01 1 de, 29/1012015

DECRETA

Aí. 1o. Ficâ o Poder Executivo autorizado a proceder abertura de
Crádito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do N4unicípio de
Cândido de Abreu, no valor de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil
reais), para atender aos seguintes programas:

íO SECRETARIA DE VIAÇÃO E SERViÇOS URBANOS
10.00'1 Departamento de Viação e Servrços Urbanos
26.782.1001 .2076 Atlvrdades do Departamento de Viação e
Transportes
3270 - 3.3.90.30.00.00 - 00000 l\,4aterial de Consumo

R$ 40.000.00

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.002 Divrsão de Educação e Cultura
12.361 .0601 .2025 Atividades do Ensino Fundamentat Fundef 4ool"
1060 - 4.4.90.51.00.00 - 00102 Obras e lnstalaçÕes

R$ 19.000.00

Art.2'. Para cobertura de crédito autonzado na forma do arlgo anterior
seráo utr izados recursos resultantes do cancelamento parcial de
dotaçÕes no va or de R$ 59.000.00 (cinquenta e nove mit reais), e
como segue:

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.00' Departarento de Adminrstraçào
04.122.0301 .2007 [.,,lanutenção do Departamento de AdministraÇão
290 - 3.1 .90.92.00.00 - 00000 Despesas de Exercícros Anteriores R$
20.000,00
03.001 Divisão de Recursos Humanos
04.122.0301 .2008 Manutençáo da D v sâo de Recursos Humanos
410 - 3.3.90.39.00 00 - 00000 Outros Servicos de Tercetros - pJ

RS 20.000.00

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.002 Div são de Educação e Cultura
12.361.0601 .2025 Atividades do Ensino Fundamentai Fundef 40olo
1020 - 3.1.90.13.00.00 - 00102 Obrigações Patronars

R$ 19.000,00

Art. 3e. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO I\4UNICIPAL DE CÂNDIDO DE ABREU, CM
06 de setembro de 2016.

JOSÉ MARIA REIS JUNIOR
Prefeito Municipal

DECRETO Ns 136/2016

O PREFEITO I\,lUNICIPAL DE CÀNDIDO DE ABREU, EStAdO dO
Paraná. no uso de suas atributções. de conformidade com o art. 82 da
Lei Orgân ca do Municípro, combrnado com dlsposiçóes da Lei
munrc pal ne 67112011 e

Tendo em vista o conttdo no requelmento protocolado sob n" 1 1 96,
datado em 0510912016.

RE§otvE

Exonerar, a pedido, BRUNA LAVERDE BRAt\4BtLLA, advogada
nscrita na OAB/PR sob n" 73.149. do cargo de Assessora Jurídica a

partlr desta data.

GABINETE DO PREFEITO I\,4UNICIPAL DE CÂNDIDO DE ABREU. EM
06 de setembro de 2016.

JOSÉ MARIA REIS JUNIOR
Prefeito Municipal

www.candidô.1
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GLOBAL ONIBUS LTDA

CoNTRATO DE CONSTITU|çÃO

I.PEDRO VICTOR ALMEIDA STANI§ZEWSKI, brasileiro, solteiro, estudante,
nascido aos 19/03/1993,natural de Campo Mourão/Pr., portador da CáJula de
ldentidade Civil no 9.926.461-SSSP/PR., inscrito no CPF sob no 08í.439.699-24,
residente e domiciliado na Rua lnterventor Manoel Ribas, no. 696, centro, CEP
87300420, na cidade de Campo Mourão-PR. e,

2.ANA PAULA ALMEIDA STANISZEWSKI, brasileira, solteira, estudante, nascida
aos 09/02Íí995, emancipada de acordo com a Certidão Pública cie Emancipação no
0003735, lavrada ásfolhas 308, do livro E-011, do Cartório de Registro Ciúl das
Pessoas Ndurais - Campo Mourão - Pr., e da Cálula de ldenüdade Ciül no
9.926.457-&SSP/PR., inscrita no CPF sob no 098.312.91$30, residente e
domiciliada na Rua lnterventor Manoel Ribas, no. 696, centro, CEP 8730G.42C, na
cidade de Campo Mourão-PR.,

Constituem uma sociedade empresaria limitada, mediante as seguintes cláusulas:

cláusula Primeira. A sociedade girará sob o nome empresarial de GLOBAL
ÔiltgUS LTDA, e terá sede e domicílío na cidade «Je Campo Mourão/PR., na Rua
Balmenha Wuzius Trombini, no. 363, Sala Olsuperior, Pq. lnd. Augusto Tezellí
Filho, CEP 8730ô670.

Gláusula Segunda: O capital social será R$ 30.000,00 ( trinta mil reais) diüdidos
em 30.@0 qucÉas de valor nominal R$ 1,00 (hum real) cada, integralizadas neste
ato, em moeda corrente do País, fica assim distribuído entre os sócios:

NOME QUOTAS oh VALOR R$
PEDRO VICTOR ALMEIDA STANISZB/VSKI 15.000 50,00 í5.000.00
ANA PAU Iá ALMEIDA STAN ISZEWSKI 15.000 í).00 í5.000.00
TOTAL 30.000 100.00 30.000,00

Gláusula Terceira: O objeto será comércio de veículos automotores, peças e
acessórios para veícule, consertos e manutençáo dos mesmos, conÉrcio de
reparaçáo de tapeçarias de automóveis e estofados, refoÍma de furgões e
ônibus.

Cláusula Quarta: A sociedade ínicíará suas atividades em 0í de agosto de2011, e
seu prazo de duração é indetermínado.

Cláusula Quinta: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica
assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua
aquisiçáo se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a aÍteração
conhatual pertinente.

Cláusula Sexta: R reiponsabilidade de cada socio é restita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamenl" p"t" integralizagão do capitalsocial.
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GLOBAL ÔI{IEUS LTDA

GoNTRATO DE CONST|TU|ÇÃO

Cláusula Sétima: A administração da sociedade cabeÉ ao sócio pedro Victor deAlmeida stanisz*ski c9m osboder e atribuições oe aoúnisúador, autorizado ouso do nome empresariar individuarmente, veoaoo, no Àntanto, em aüúdades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações É"r. 

"* 
r"ror'a. qr.rqrãiã*quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou âtbnar'bens imóveis da sociedade,sem autorização do outo socio.

cláusula oitava: Ao término de cada exercício sociar, em 31 de dezembro, oadministrador prestará. contas justificadas de sua administração, proedendo àelaboração do inventário,. qo 
-oalanço 

patrimonial e oà 
-ünnço 

de resultadoeconômico, cabendo aos sócios, na pioporçao de suas qrãt*, os rucros ou perdasapurados.

§ Primeiro: A sociedade poderá levantar balanços intermediários em qualquerépoca do exercícío.

§ segundo: os rucros apurados poderão ser distribuídos peros sóciosantecipadamente, ou no termino do exercício social.

§ Terceiro: 9" p*jy"ol apurados serão suportados peros sócios, na proporção desuas quotas de Capitalsocial.

Cláusula Nona: Nos quatro meses seguintes ao tórmino do exercício social, ossocios deliberarão sobre as contas e oesignarão adminishaoorás quanoo for o caso.

cláusula Décima: A sociedade poderá a quarquer tempo, abrir ou fec*rar firiar ououtra dependência, mediante aneiação contratuaia"snaia poiiodos os sócios.

cláusula Décima primeira: os sócios podeÉo, de comum a@rdo, fixar umaretirada rnensal, a título de "pro labore', observadas as oisposiçoes regulamentarespertinentes.

Gláusula Décima segunda: Farecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedadecontinuará suas atividades com os herdeiros, $rcessores e o incapaz. Não sendopossível ou inexistindo interesse destes ou do sócio ."rn"-noLnt , o varor de seus
l"y"r= será apurado e riguidado ómuaê na situação patrimoniar da sociedade, àdata da resorução, verificada em baranço ãspeciatrn;tã 6;tü".
§ único - o mesmo procedimento será adotado em outros casos em gue asociedade se resolva an relação a se, ,Ocio.

cláusula Décima Terceira: o Administrador decrara, sob as penas da rei, de quen"o sq impedido de exercer a administáção da *ãâàãã", píirei epeciar, ou emvirtude de condenaÉo criminar, ou por se ãncontrar sob os efeitos dera, a pena quevede, ainda que temporariamentel o 
-ã"o"o 

a cargos púbricos; ou por crimefalimentar, de prevaricação, peita ou-rúoàro, concussão, pecurato, ou confra a

l-"f^*'§r\ss-

à-* Ud*
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cLoBAL ôruleus LTDA

coNTRATo DE coNsnrutçÃo

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de deúesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quarta: Fica eleito o foro de Campo Mourão - PR., para o
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarenr assim justos e contratados assinam o presente instrumento em M
vias.

Campo Mourão-Pr., 12 de agosto de2011.

\r^--^ \.§ r^ s-^' )\ s.-s,*Â*) u

PEDRO VICTOR ALMEIDA STANISZEUVSKI

h* à*u ,F,L'rred,a 'ht^rn'»4rurk;
ANA PAULA ALI,IEIDA STANISZEWSKI

Testemunhas:

^A,\A^*. /L<*- §JQ,.f-*-f'sl
Maria Aparedda Nascimento
RG:3.179.767-ffiSP/PR.
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Global Ônibus ltda. ) "'i'
Rua Balmenha Wiuzius Trombini, 363, Sala 03 - Andar Superior - Pq. lnd. Augustd-Tezelll fitã-'-i''
CEP: 87306670 - Campo Mourão - Pr. - CIIPJ: 14.1 67 '24110íd/D1-23 - lnsc Estadual: 9Br72ío,2;r93 ''
Fone: (44) 352rF2244 - email: globoonibus@globoonibus.com.brÔnibuse Furgões

ANEXO VI

Município de Cântlido de Abreu- P:rraná

Licitaçio Motlaliclatte: PREGÃO PITBSENCIAL N'. 6ll2016.

Objeto: Aquisição de cintos de scgurança modelo abclominal e prestação de

serviços de instal:rção, enr atendimento a Secretaria Municipal de Educação e

Cultura.

DECLARAÇAO DE ENQUADRAMBNTO COMO MICROBMPRBSA

A Enrpresa Global Ônibus Ltcla. ME., inscrita no CNPJ/MF sob 11.u.

14.167.24310001-23. com secle à Rua Balrnenha iurzius Trornbini.363 - Sala 03 -
Andar Superior. em Campo Mourão * Estado do Paraná. declara, sob as penas da Lei,

que a rnesma está estabelecida sob o regime legal cle rnioroempresa, conÍbrme conceito

legal e liscal de nosso ordenamento pátrio, poderrdo usufruir os beneÍicios da Lei

Complernentar 123i2006, de l4 de dezernbro de 2006.

Campo Mourão, 20 de seternbro de 2016.

i -"x^\s\\.\,*^>--
Pedro Victor Almeida Staniszervski

Sócio-Administratlor

' I 41 t,l ?"i i',,"'.- -, r i].il
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Optantes

da consulta: l9/O9 /2016
do Contribuinte

i L4,t67 .243 / 0O01-23
Empresarial : GLOBAL ONIBUS LTDA - ME

ão Atual

no Simples Nacional : Optãnte pelo §imples Nacion;:l descle

no SI[4EI: NÃO cptante pelo SIMEI

Anteriores

pelo Simples Nacional em Períodos Anterrores: Nâo Existein

pelo SIlvlEI em Períodos Anteriores: Não Existeilr

entos (Simples Nacional)

damentos no Simples Nacional: l§ão Existem

tos Futuros (Simples Nacional)

tos Futuros no Simples Nacional: Í',1ão ExisteBl

tos Futuros (SIMEI)

{,



Global Ônibus ltda.
Rua Balmenha l,Yiuzius Trombini, 363. Sala 03 - Andar Superior - Pq. lnd. Augusto.?ezelli Filh)
CEP: 87306ó70 - Campo Mourão - Pr. - CIIPJ: 1{.t 67 243tüü0l-2, - lnx. Estôdual: 9O$7}lOF9t-
Fon : ('f4) 352+2244 - email: globoonibus@globoonibusrom.brÔnibus e Furgões

ANEXO IV

Município de Cândido de Abreu- par:rná

Licitaçiro Modaticlade: pREGÃO PRBSBNCIAL N,. 6LlZ0t6.
objeto: Aquisição tle cintos de segur:rnça modelo ab<Iominal

serviços de instalação, em atendimento a secretaria Municipal
Cultura.

e prestação de

de Bducação e

Declaração de quc cunlpre pren:rnrente os requisitos de habilitação

Ern atenditrento ao previsto no cclital cle PREGÃO PRESENCIAL n'. 6112016.

DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos cle habilitação exigidos para

participação no presente certame.

Campo Mourão, 20 de seterrbro de 2016.

Pcdro Victor z\lmeida Staniszewski

Sócio-Atlministrndor

[*" tr tli {:u7 f 4 "?,iürli] I .

ftlmhai tlníblis l-i;:r. - i'.ii'j

RUÂ BALMENHA'fúURZI úS TF{Oirlts liVl, 36.r
SALA O3 . ANDAÍJ SIJPEÍ1IOR

PQ. SID. AUGUSTG TEZEL,LI FILHO
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.\NEXO II

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modatidade: pRBGÃO pRESENCIAL N". 6ll2016.

Objeto: Aquisição de cintos de segurança nrodelo abclominal e prestação de

serviços tle instalação, ent atendimento a Secretaria Municipal tle Etlucação e

Cultura.

C-l rta de Crcdenciamentt.r

lndicarnos ct Sr. Adilson Luiz. SÍurtiszcwski, portaclor da Cédula de ldentidacle R.G. N."

3.216.664-4-55PiPR e CPF N," 469.436.929-68, corro nosso representante legal na

Licitação enr referência. poclendo rubricar ou assinar documentos (habilitação e

proposta). nltlniÍbstar, dar lances. plestar todos os csclarecimentos cle nossa proposta,

interpor rcctlrsos. desistir cle prazos c recllrsos. enfirn. praticar toclos os atos necessários

tro flel curnpritnento clo presente Creclenciantento.

Carnpo Mourão. 20 cle setenrbro cle 2016

Pedro Victor Alnreida Staniszervsk

Sócio-Administrador
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Federativa

srro pAULo. 1255. FONEIFAX (0XX44) 3523-1213. CEP 87.300 390, Cat'lpo tr'touRÃoPR, e-marl: carloiloEldemar@bol.corn.bÍ

laldemar Danieffi
1, Tabelião

Corf&o

--V=Aãã#l r-a = .epuú,ru

1e ãI--.R\/IÇO 51914BIAL

6s g65;;Ato: 00350271

Livro ns

Fls. rf
03í9-P

024

PROCURAÇAO
ôrureus LTDA,

BASTANTE QUE FAZ: GLOBAL
NA FORMA ABAIXO.

S A I B A M - quantos este público instrumento de
procuraÇão bastante virem, que aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de

dois mil e onze (28109t2011) nesta cidade de Campo Mourão-PR, em caftorio,
perante mim, 1o Tabelião, compareceu como outorgante: GLOBAL ÔNIBUS LTDA,
sociedade empresária de direito privado, estabelecida com sede e foro na Rua

Balmenha Wurzius Trombini, 363, Sala 03, Superior, Parque lndustrial Augusto
Tezelli Filho, Campo Mourão-PR, inscrita no CNPJ/MF sob n" 14.167.24310001-23,

com contrato social devidamente registrado sob no 41207150706, em data de

1gtOAl2O11, na JUCEPAR; e, Certidão Simplificada emitida em data de 2810912011,

pela JUCEPAR, os quais encontram-se arquivados sob no 42, no ACS no 26, nesta

Serventia Notarial, neste ato devidamente representada por seu Socio

Administrador: PEDRO VTCTOR ALMEIDA STANISZEWSKI, brasileiro, maior,

capaz, que se declarou solteiro, estudante, portador da cédula de identidade RG no

9.926.461-6-PR, inscrito no CPF sob no 081.439.699-24, residente e domiciliado na

Rua lnteruentor Manoel Ribas, 696, Centro, Campo Mourão-PR, nos termos da

Cláusula Sétíma do referido contrato social. ldentificada pelos citados documentos,
do que dou fé. E, pela empresa outorgante, como está representada, me foi dito
que, por este público instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui

seu bastante procurador: ADILSON LUIZ STANISZEWSKI, brasileiro, capaz,

casado, comerciante, portador da cédula de identidade RG no 3.216.664-4-PR,
inscrito no CPF sob no 469.436.929-68, residente e domiciliado na Br 272, Km 02,

Parque lndustrial l, Campo Mourão-PR; conferindo-lhe os seguintes podei'es:

amplos, gerais e ilimitados, para: GERIR E ADMINISTRAR A EMPRESA

oUToRGÀNTE, TRATANDo DE ToDoS oS SEUS NEGocloS, DIREIToS E

TNTERESSES COMERCIATS, CONTÁBEIS, FISCAIS, TRABALHISTAS,
FINANCEIROS E BANCÁRIOS EM GERAL, PERANTE TODAS E QUAISQUER
REPARTIçÕES PUBLICAS E PRIVADAS, RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
AUTARQUIAS, ORGÃOS E DEPARTAMENTOS FEDERAIS, ESTAD-UAIS,

MUNICIPAIS, MINISTERIO DO TRABALHO, JUNTA DE CONCILIAÇAO E

JULGAMENTO, TRTBUNAL DE PEQUENAS CAUSAS, ASSOCIAÇÃO
GOMERCIAL E INDUSTRIAL, "CDL", "SENAI", "SENAC", "SESC", "S|NE",
"INSS'"''ECT'" ENTIDADES CLASSISTAS, TRABALHISTAS, SINDICATOS,
EMPRESAS, FORNECEDORES, CLIENTES, ESTABELECIMENTOS, BANCOS,

COOPERATIVAS DE CREDTTOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,
JUNTA COMERCTAL, ORGÃOS DO IMPOSTO DE RENDA, PESSOAS E

AUTORIDADES EM GERAL E ONDE MAIS COM ESTA SE APRESENTAR E

NEcESSÁRIO FOR NESTE ESTADO E EM QUALQUER OUTRO DO PA|S

Podendo para tanto, adquirir, vender e comercializar produtos e serviços de seu

ramo comercial; assinar pedidos, notas fiscais, guias, papéis e demais documentos
comerciais, bancários, fiscais e contábeis em geral; assinar, avalizar, endossar e
descontar duplicatas, notas promissórias; letras de câmbio e outros títulos; assumir

compromissos e obrigações de quaisquer rtatureza; firmar contratos de locação,

arrendamento. rescisÕes contratuais e outros de quai'§quer natureza; estabelecer e

aceitar termos, cláusulas e condiçÕes; cobrar e receber creditos; quitar débitos;

levar títulos a protesto e autorizar baixas e cancelamentos; receber, passar recibo,

dar e receber quitaçÕes; admitir e demitir empregados; estabelecer atribuiçoes,

ordenados e salários; assinar "CTPS'r, contratos de trabalho e rescisÕes contratuais

trabalhistas; abrir, movimentar e encerrar contas correntes em quaisquer agências
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PAULo,l255,FoNaFAX(0Xx44)3523-1213.CEP87,300.390,cAMPoMoUBÃoPR,e.mail:Cartoíio%ldemar@boÍ,com,bÍ

-B-AN9.9.1?l'1fl L"^L="*;*."àX"-?'dR^tYJ'â.:
3il"áli,tt"r'ããi[!I;1ft"r -ul,âdiô; ãnruco Hgec BANK BRASTL s'A

BANco MULTIPLo; BANCo D-9.91$ir é'a; eÁItco BRADEsco s'A; BANco

5ANTAN Den enaéri' õiÀ;- eA1rco- lia6rüHi 
eeÍ{co s'A: cAlxA EcoNoMlcA

FEDERAL.CEF;-Srcõõá - COOPENÁTIVÁ 9E POUP-AHÇA E CREDITO DE

LI,RE ADM. ssAo 
"Ja- 

ãec rno DE iláiN'cÁ 
--- 

s rcooB ruErno poLtrAN o e

coopERATrvA DE cREDlro or t-''*lÂóitarssao vALE Do PIQUlRi-slcREDt'

movimentá.Ias por meios convencion,i. ou 
"r"t'Ônicos; 

depositar e Sacar qualsquer

importâncias em dinheiro e chequ"r' "Ãúi 
á$inr1, endossar e descontar cheques;

requisitar talÕes o" t'r.l"õús; 
'soticitar ; !-o;"f:,:lld:t 

e extratos bancários;

autorizar débitos, trànsferências e pagamentos; assinar correspondência bancária'

fiscal e comercial, receber senhas ã ,orir"ntar cartÕes magnéticos; efetuar

empréstimos, financiamentos e oemaã 9n91áÇà"t !:1::t'"' 
inclusive operaçÕes

com factoring, fomã;to, " descontos de títuios em instituiçÕes financeiras; dar

garantias de quaisquer-natureza ''',?1:í" às'ln" declaração de imposto de renda e

receber restituiçÕes 
., fazer, assinar " 

l"norrt cadastros bancários; constituir

advogado, conferinio-lhe poderes constantes da cláusula "AD-JUDICIA"' para

defesa de seus direitos e interesse. ná àiá em geral, em qualquer Juízo' I.nstância

ou Tribunat; propoi ã variar de açoes; transigir, desistir, firmar compromlssos ou

acordos; receber e dar quitaçao;.requãLi,-rrLõri, declarar e assinar tudo mais que

preciso for e praticff uàn*, todos "r'ãéÃriã 
atos de gerência e administração'

necessários " in"àntes a finalidro" """rÃpri.ento 
destJmandato, dando tudo por

bom, Íirme e vatioso. Assim o oissera-Ã e dou fé. Dispensadas as testemunhas

conforme cN-11 .2.18, da correge-oolia-c"rur da Justiça do Estado do Paraná'

protocoto n" o*sltzó'r I o" zatoõtzoit] er, ünroEMAi DANIELLI' 1o Tabelião de

Notas, lavrei e eu, VALDEMAR-Dâ.rylrt-it, 10 Tabelião de Notas' conferi e assino

em p ú b rico 
","u,o i;ilP Eó iio vicrol *y :j,?iJâ*::t"Y:ÍL' 

rrasrad ad a

:il §#J;", 
=#.r",à ;; il;;;; o ártginat, ao qual me reporto e dou ré

Em testemunho,

VruOETUNR DANIELLI
1o Tabelião de Notas

da verdade
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GLOBAL ÔT{IEUS LTDA

CoNTRATO DE CONSTITUTçAO

í.PEDRO VICTOR ALMEIDA STANISZEWSKI, brasileiro, solteiro, estudante,
nascído aos 19/03/í993,natural de Campo Mourão/Pr., portador da CáJula de
ldentidade Cívil no 9.926.461-SSSP/PR., inscrito no CPF sob no 081.439.69$24,
residênte e domiciliado na Rua lnterventor Manoel Ribas, no. 696, centro, CEP
87300420, na cidade de Campo Mourão-PR. e,

2.ANA PAULA ALiIEIDA STANISZEWSKI, brasileira, solteira, estudante, nascida
aos 09/021995, emancipada de acordo com a Certidão Pública cie Emancipação no
0003735, lavrada ásfolhas 308, do livro E-011, do Cartório de Registro Ciül das
Pessoas Naturais - Campo Mourão - Pr., e da Cédula de ldentidade Civil no
9.926.457-8§SP/PR., inscrita no CPF sob no 098.312"91$30, re§dente e
domiciliada na Rua lnterventor Manoel Ribas, no. 696, centro, CEP 8730042C, na
cidade de Campo Mourão-PR.,

Constituem uma sociedade empresaria limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira. A sociedade girará sob o nome empresarial de GLOBAL
ÔiltgUS LTDA,, e terá sede e domÉitio na cidade cle Campo Mourão/PR., na Rua
Balmenha Wuzius Trombini, no. 363, Sala 0$superior, Pq. lnd. Augusto Tezelli
Filho, CEP 8730G670.

Gláusula Segunda: O capital social será R$ 30.000,00 ( trinta mil reais) diüdidos
em 30.000 quotas de valor nominal R$ 1,00 (hum real) cada, integralizadas neste
ato, em moeda conente do País, fica assim distribuído entre os sócios:

NOME QUOTAS oÁ v
PEDRO VICTOR ALMEIDA STANISZB/VSKI 15.000 50,00 15
ANA PAUIÁ ALMEIDA STANISZEWSKI 15.000 50,00 15.000.00

AL 30.000 100.00 30.000,00

Cláusula Terceira: O objeto será comércio de veículos automotores, peças e
acessóri,os para veículost consertos e manutençáo dos mesmos, conÉrcio de
reparação de tapeçarias de automóveis e estofados, reforma de furgões e
ônibus.

Cláusula Quarta: A sociedade iniciará suas atividades em 0í de agosto de2011, e
seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica
assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua
aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a altereção
contratual pertinente.

Cláusula Sexta: A responsabilídade de cada socio é restite ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capitalsocial.
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GLOBAL ÔNIEUS LTDA

CoNTRATO DE CONSTTTUÇÃO

cláusula Sétima: A administração da socidade caberá ao sócao pedro Victor deAlmeida Staniszeuski com os poder e atribuições de adminisúador, eutoÍizado ouso do nome empÍesarial individualmente, vedado, no àntanto, em atiúdades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações óqa em favor oe qualquer dosquotistas ou de terceiros, bem como onerar õu âíenar'bens imóveis oá soóeoaoe,
sem autorizaÉo do oufo socio.

cláusula oitava: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, oadministrador prestaÉ contas justificadas de sua administração, proedendo àelaboraçáo do inventário,. qo bahnço patrimonial e do úlanço de resultadoeconômico, cabendo aos sócios, na piopo@o de suas qrãt*, os iucros o, r;ã;;apurados.

§ Primeiro: A sociedade poderá levantar balanços intermediários em qualquer
época do exercício.

§ Segundo: Os lucros apurados poderão ser distribuídos pelos sóciosantecipadamente, ou no termino do exercício social.

§ Terceiro: os pre,iuízos apurados serão suportados peros sócios, na proporção desuas quotas de CapitalSocial.

cláusula Nona: Nos quatro meses seguintes ao término do exercÍcio social, ossócios deliberarão sobre as contas e designaÉo administradores quando for o caso.

cláusula Décima: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ououtra dependência, mediante alteração conhatuaiassinaáa úitooor os sócios.

cláusula Décima primeira: os sócios poderão, de comum acordo, fixar umaretirada mensal, a título de "pro labore", observadas as oisfosifoes regutamentarespertinentes.

cláusula Décima segunda: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedadecontinuará suas aüvidades com os hedeiros, sucessores e o incapaz. Não sendopossível ou inexisündo interesse destes ou do sócio .*;;;;te, o valor de seus
l"y"r= será apurado e liquidado com uaú na situação patrimoniat da sociedade, àdata da resolução, rrerificada êm baranço especiarrnent" r"ránt áo.

§ único - o mesmo procedimento será adotado em oukos casos em que asociedade se resolva ern relação a seu sócio.

cláusula Décima Terceira: o Administrador decrara, sob as penas da rei, de quenr.o Ft1 impedido de exercer a administração da socieoãe, 
-pár 

rei especiat, ou emviÉude de condenação criminar, ou por se êncontrar sob os eieitos dera, a pena quêvede, ainda que temporariamente, o ãcegso a cargos púbricos; ou por crimefalimentar, de prevaricação, peita ou suúmo, @ncussão, pecurato, ou contra a
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GLOBAL ÔXNUS LTDA

CoNTRATO DE CONSTITUIçÃO

economia popular, contrc o sistema financeiro nacional, contra normas de defusa da
eoncorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quarta: Fica eleito o foro de Campo Mourão - PR., para o
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigaçóes resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contrdedos assinam o presente instrumento em 04
vias.

Campo Mouráo-Pr., 12 de agosto de 2011.

R ^.-. \'§=". ç-' )\e,"s-'^&"*a)u

PEDRO VICTOR ALMEIDA STANISZEWSKI

h* à*U Al'cre,ü*'a &tat-»õrullct
ANA PAULA ALi'EIDA STANISZEWSKI

Te§emunhas:

aA,rat*a /k t lr-^l^r^f4
Maía Aparecida Nascimento
RG: 3.1 79.767-$SSP/PR.

cRc-PR 0093í7/G&PR.
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provante de lnscrição e de Situação Cadastrat

buinte,

ra os'dados rJe ldentificação da pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência,
a sua atualização cadastral.

Aprov pela lnstrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016.

1910912016 às 09:38:41 (data e hora de Brasítia).

e Copyright Receita Federal do Brasil - 1910912016

\)

no dia

providencie junto à

Página: 1/í
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REPUBLTCA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

COÀ,4PLEMENTO

SALA 03 ANDAR SUPERIOR

BAIRRO/DISTRITO

PQ. IND. AUGUSTO TEZELLI
FILHO

MUNIC

CAMPO MOURAO

TELEFON E

44l. 3s24-2244 / (44) 9978-0833

DAIA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

19t0812011

DAIA DA SIIUAÇÃo ESPEcIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
19t08t2011

ONIBUS LTDA. ME

O DO ESTABELECII\,4ENTO (NOI!1E DE FANTASIA)

DA ATtVtDAD E ECOt tOv tce pnttr,ctpel
7'03 ' comércio a varejo de peças e acessgrios novos para veículos automotores
E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES

0'01 ' serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
7-04'comercio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores'l-'!-91 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e uiilitários novos

1'1'02 ' comércio a varejo de automóveis, camionetas e utiritários usados

E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURiDICA
2. SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

MENHA WURZIUS TROMBINI

trEDcRATIVO RESPONSAVEL iEFRI

DE SITUAÇAO CADASTRAL



ESTADO DE PARANA
PREFETTURA MUNrcrpAL DE cAMpo MouRÃo ), "'i
SEcRETARlADAFAzENDAEADMlNlSTnnçÃo,
DEPARTAMENTo ARREcRoRçÃo

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

RA FINS DIVERSOS

SERV

Declaramos que para
icípio.

a finalidade desta Certidão, não consta débitos vencidos no Cadastro deste

CAMPO MOURÃO/PR, 16 de setembro de 2016.

Rua Brasil, 1487 - C

u.,l!I ^io1] .??.1 
p 
^rl !! - FAX : (a4 ) ss 1 Bi I àa_"c r\ pJ M F no 7 sso4 s24 t ooo 1 -06

ontribuinte: GLOBAL ONTBUS LTDA ME
PF : 1 4.1 67.243t0001 -23
ndereço. RUA BALMENHA WURZTUS TROMBtNt, no 363

rTo: PQ IND AUGUSTo TEZELLI FILHo
omplemento: SALA 03 1 ANDAR Ponto de Referência:

Valídade: 17t10t2016
ód. Contrib.: 6100082

Via Portal

Honre-page www.camponrourao.pr.gov.br E-marr:prl,r,liirrró.!".iJJi,1ír'.".l,irlnt", 
o,. A
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N" 01 526941 8-5í

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: j4.167.24310001-23
Nome: GLOBAL ONIBUS LTDA ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
nalureza tributária e não tributárta, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 17101120i7 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta cerlidão deverá ser confirmada via lnternet
ur_wlvlaz_ellda-pl.gavI_l

Pagna 1 de 1

Emiltdo vta lnternet Púbtica (19/0il2016 Ag:13 13) F
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Nonre Empresarial

Título oo Estabelecinrento

Endereço do Estabelecinrento

Murricípro oe lrrstalaçao

Situação Atual

Natu,eza Jurídica

Atividade Econôrnic:r Princrpal do
Esta ll elecim ento

Atividade(s) Econômica(s)
Secundária(s) do Estabelecinrento

.tÀL

Comprovante de

lnscrição no CAD/ICMS

90572402-93

lnscrição Cadastral - CICAD

lnscrição CNPJ

14.167.243t0001-23

lnício das Atividades

0912011

Qualificação

SOCIO.ADMINISTRADOR

socto

:rr ; Estatlo do Paraná
' : :: Secretaria de Estado da Fazenda

PAÍiAÍiA Coordenação da Receita do Estado

CAD/ICMS No 90572402-93

Emitido Eletronicamente via Internet
20lOgl2016 9:31:21

Dados transmitidos de forma segura
i Tecnologia CELEPAR

Empresa / Estabelecimento

GLOBAL ONIBUS LTDA ME

GLOBAL ONIBUS LTDA ME

RUA BALMENHA WURZIUS TROMBINI, 363, SALA 03. PRQ INDUSTRIAL I.
cEP 87306-670
FONE: (44) 3524-2244 - FAX: (4a) 3524-2244

CAMPO MOURAO . PR, DESDE O9I2O11

( Estabelecimento Matriz )

Qualificação

ATIVO . SIMPLES NACIONAL i SIMPLES NACIONAL . DIA 03 Do MES+2,
DESDE 0712016

206.2 - SOCIEOADE EMPRESÁRIA LTDA

4530.7/03 . COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PAR,A
VEICULOS AUTOMOTORES

4530.7104. COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA
VEICULOS AUTOMOTORES

4511.1101 . COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E
UTILITARIOS NOVOS

451'I.1IO2 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E
UTILITARIOS USADOS

Trpo

CPF

CPF

Quadro Societário

lnscrição Nome Completo / Nome Empresarial

081.439.699.24 PEDROVICTORALMEIDASTANISZEWSKI

098.312.919.30 ANA PAULAALMEIDA STANISZEWSKI

Este ClC,{D tem validade üté 2ül1C120f ii.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confrrmados via
lnternet www.f azend a.pr.qov.br



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoría-Geral da Fazenda Nacional

cERTIDÃO PoslrlvA coM EFElros DE NEcATtvA DE DÉBtros RELATtvos Aos
TRIBUTOS FEDERAIS E A DíVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GLOBAL ONIBUS LTDA - ME
C N PJ : 1 4.1 67 .2431 0001 -23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos adnrinistrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a
exigibilidade suspensa, nos ternros do aft. 151 da Lej nQ 5.172, de 25 de outubro de 1g66 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2.náo constam inscriçÕes em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situaçâo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nasalíneas'a'a'd'doparágrafoúnicodoart. 11 daLeineg.212,de24dejulhode1gg.1.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.b> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.be.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ne 1.751 , de02t1012014.
Emitida às 17:29:24 do dia 24106120i6 <hora e data de Biasítia>.
Válida até 2111212016.
Código de controle da certidão: B70C.A4D7.B1DA.C6Fg
Qualquer rasura ou ernenda invalidará este documento.

(^
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CertiÍicado de Regulariclade do FGTS - CI{F

Inscrição: 14167243/ooor-23
RAZão Socia|: GLoBAL oNIBUS LTDA ME
Endereço: lyA BALI\4ENHA wuRzrus TROMBTNI 363 / pR rND AUGUST orEzE /CAMPO MOURAO / PR / 87306_670

A Caixa Econômica Federal, no
da Lei 8.036, de 11 de maio de
acima identíficada encontra-se
Garantia do Tempo de Serviço -

O presente Certificado não servirá
débitos referentes a contribuições
obrigações com o FGTS,

u1o da atribuição que lhe confere o Art. 7,
1990, certifica que, nesta data, a empresa
em situação regular perante o Fundo de
FGTS.

de prova contra cobrança de quaisquer
e/ou encargos devidos, decorrentes das

Validade: 04/09/20t6 a 03/tO/2016

Ce rtif i caçã o Número : 20 16090 4O253O62ZLBB44O

Informação obtida em t6/09/ZOt6, às 17:31:30.

A utilização deste Certificado para os fins
condicionada a verificação de autenticidade
www.caixa.gov.br

previstos em
no site da

Lei está
Caixa:
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CERTIDÃO NEGATTVA DE DÉBTTOS TRÀBALHISTAS

Nome: GI,OBAL ONIBUS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.L61 .243/0001-23
Certldão no : 92301335/20t6
Expedição: L9/A9/20L6, às O9:55:42
Vali-dade: 71 /03/2Aü - 180 (cent-o e oitenta) clj.as, contados da data
de sua expedic;r.

CerTiflca_Se que GLOBAL oNTBUS LTDA - ME (MATRIz E EILIATS),
inscrito(a) no CNPJ sob o no 14.L67.243/oooL-23, NÃo coNSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabal_histas.
Certi-dão emitida com base no art. 642-A da Conso1idação das Leis do
Trabalho, âCrescenLado p--J a Lei no L2.440, de 7 de ;ulho cie 2ot1, e
na Resolução Administratrrza no 7410/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2AII.
Os dados constantes desta Certidão são de responsab,iliclade dos
Tribunais do Trabalho e estão atuarizad.os até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridi-ca, a Certrdão atesta a empresa em relação
a todos os .seus estaLreiecimentos, agêncras ou f rliars.
A aceltação clest-a cerl-idão condiciona-se à verificação de sua
autentr c rdade no portal clo Trrbunal Superi-or do Tr abalho na
Internet (http: / /www. tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

INFORI\,ÍAÇÃO IMPORTÀNTE
Do Banco Nac:-onal de Deveclores Trabalhistas constam os dados
necessár:i os à lden1-if icaçào das pessoas naturais e juridicas
rnadimplentes perante a Just:-ça do Trabal_ho quanto às obrigaçÕes
estabelecidas em sentença condenatoria transitada em;ulgado ou em
acordos j udiciais trabalhistas, incluslve no concernente aos
recof hrmentos previdenciários, a honorários, a cust_as, a
emofumenLos ou a recolLrimentos determinados em tei; ou decorrentes
de execuçãc de accrdcs frrmaclos perante o Ministerio publico do
Trabalho ou Comissão de Ccnciliação prévia. 
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Global Ônibus ltda. ., ti '" 
..

Rua Balmenha Wiuzius Trombini, 363, Sala 03 - Andar Superior - Pq. lnd. Augusto {ezêlli Fil#' """
CEP:8730647O - Campo Mourão - Pr. - Cf,PJ:14.l67.2111000l-23 - lnsr. Estaduaft 9,/i;fr&2-93
Fom: !14) 352+2244 - e.mail: globoonibus@globoonibus.com.brÔnibus e Furgões

Município de Cândido

Licitação Modalidade:

Objeto: Aquisição tle

serviços de instalação,

Cultura.

ANEXO III

de Abreu- Paraná

PRBGÃO PRESBNCIAL N" 6I/2016.
cintos de segurança modelo abdominal

em atendimento a Secretaria Municipal

e prestação de

de Educação e

A empresa. abaixo assinada. declara. sob as penas da lei, que:

I - Até a presente data inexistem fàtos impeditivos para sua habilitação
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo,
posteriores que o inabirite para participar de certames ricitatórios.

Declaração

2 - Os clrlcuuterrtos clue cornpôeln o Ecjital Íbram

conhecirnento de todas as inÍbrrnaçries. corrdições

entrega.

Inexistência de Fato superveniente Impetlitivo da Habiritação,
Idoneidade e Disponibilização de Documentos.

no presente

ocorrências

colocados à disposição e tomou

locais e grau de diÍlculdade da

3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar
Administ'ação Pública Fecleral. [:staclual. MLrnicipal e do

ou contratar colll órgãos da

Distrito Federal.

Campo Mourão. 20 de setembro de 2016.

Pedro

>---
Victor Alnreida Staniszewski

Sócio-Administrador

,43/[]ü(]? -?il
RUA BÊt\Qgy'r r;iiului_i i-Ri:ir.:ãiNt, 3§r

_ _ 
ÍJ.'i!_r.r C3 _ Â,{üAR SUPERIüR '

, -pe. nv*D. Ai.jGUsro rezer_iiã,i_1r,,
LCEP 873C6_670 _ cAirúpo MouFtd* - *[-J

www.globoonibus.com.br +r
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Rua Balmenha Wiutzius Trombini, 363, Sala 03 - Andar Superior - Pq. lnd. Augusto Téz![, Filho
CEP:8730G670 - Campo Mouráo - Pr. - Cl{P.l:14.l67241100l-2, - lncc. Estadual: 9J.572§2-93
Fone (tl4) 352t1-22t14 - e.mail: globoonibus@globoonibus.com.br

ANEXO V

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalitlade: PRBGÃO PRESENCIAL N". 6112016.

Objeto: AquisiçÍio tle cintos de segurança modelo abdomin:rl e prestação dc

serviços tle instal:rçiro, em ateudirnerrto a Secretaria Municipal de Educação e

Cultura.

DBCLARAÇAO

A ernpresa. abaixo assinada. por sL'u representante legal, DECLARA, para Ílns dcr

disposto no inciso V do art.27 daLei no.8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela

Lei no. 9.854. de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em

trabalho noturno. perigoso or.r insalubre e não emprega rrenor de dezesseis anos.

Ressalva: curprega nrenor, tr partir de rluatorze anos. lta condição de aprendiz:

Sirn ( ) QLrantos ( ) Não (x).

Campo Mourão. 20 de seterrbro de 2016.

a §-\\-:-\. \-\^-\^\-
Pedro Victor Almeitla Staniszewski

Sóc io-Atl m i nistraclo r

iy- --1

' 1 41 67 Tfr,}íüüff j ".23 '

Glsbal Ôníhus Lt<Ja" - &ii[

RUA BALMÉNHÀ WURZIUS T&OM3INI, 36J
SÂLA 03 . ANDAÍT Si,IPÉRIOR

PQ. f,!D. AUGUSTO T§;,H{.LI FILHO
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Ônibus e Furgões

Global Ônibus ltda.
Rua Balmenha Wiuzius Trombini, 363, Sala 03 - Andar Superior - Pq. lnd. Augusto Tezelli Filho
CEP: 87306670 - Campo Mourão - Pr. - CIP* 14.1 67 24110ú1-23 - lnsc. Estaduah 9|.572§2-91
Fono: (tl4) 352{-22f4 - e-mail: globoonibus@globoonibus.com.br

ANEXO VII

Município de Cântlido cle Abreu- Paranii

Licitaçiro Motlaliclade: PREGÃO PRESENCIAL N". 6ll2016.

Objeto: Aquisição de cintos de segurança moclelo abdominal e prestação de

serviçr-rs de instalação, cnr :rtendimento a Secretaria Municipal de Bducação e

Cultura.

DECLARAÇÃO UA INEXISTÊNCIA DB INCOMPATIBILIDADE

I'UNCIONAL

Declaramos sob as penas da Lei que csta errpresa não possui dirigente corn vínculo de

parentesco por linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, de servidor

niurricipal irrvestido err cargo de direção. clrefla ou assessoramento, ou de membro da

corrissão licitante. de pregoeiro lrabilitado ou de servidor encarregado da contratação.

Por sel expressão de verdade. llrmanros a prcsente.

Carnpo [Vlourã<:.20 de seterrbro de 2016.

1-*r=\*=-s*L\-^^\^
Pcdro Victor Almeida Staniszcwski

Sócio-Administratlor

ria t()l?,{sltoül-2#
Glcbai r")nibus l-tda' - i{t[

Rt A BÂLIúEi'31'lA WURZIUS TROi!ÍBii{l' 36r

SÂLA 03 - ANCIAR SI'II"ÉRICR

P.,. lt:ll- AUGUSTO 1g71it :i-1 FILHO
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PneremuRA oo MutrttcÍplo oE CÂwDIDo or Aanüu "..,
l,,r ris.j:r*_- ..

Esraoo oo PennruÁ i; --- ;.:;
' .'*- --H_*, r',

\'.fi ''': -t 
" 

''

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, !3 - Fone/faxi.(43 3,4"7,6.1,_222 - ramal 209 - CEP'.84310-000.=: r:': '::r : .. =, .:,. , ::: :n: , : -.

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS E ANÁLISE DE DOCUMENTOS
REFERENTES AO PREGÃO PRESENCIAL N'061/2016

Aos 20 (vinte) dias do mês de setembro do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), às 14:00
(quatorze horas), reuniu-se o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria
no 8712015, numa das dependências da Prefeitura do Município de Cândido de
Abreu/PR, sito à Avenida Paraná, 03 - centro, com a incumbência de proceder à
abertura dos envelopes referentes ao Processo Licitatorio, modalidade Pregão
Presencial n' 061/2016, destinado a Aquisição de cintos de segurança modelo
abdominal e prestação de serviços de instalação, em atendimento a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura. Aberta a sessão e iniciando- se os trabalhos
verificou-se que compareceu para o certame apenas a seguinte empresa licitante:

Estando protocolados os envelopes n" 01 e 02 da licitante presente, procedeu-se com
seu termo de credenciamento, em seguida foi efetuada abertura do envelope n' 01
"Propostas de Preços", não sendo encontrada nenhuma irregularidade
desclassificatória, na fase de lances o pregoeiro obteve êxito na negociação de todos os
itens, chegando-se ao mapa de lances que se encontra em anexo, no Relatorio de
Lances dos Fornecedores, e nos valores finais constantes no anexo Classificação por
Fornecedor. Logo após foi iniciada conferência documental no envelope no 02
"Documentos de Habilitação" da única proponente presente, qual não encontrou-se
nenhuma irregularidade desclassificatoria. Não houve manifestação de interposição de
recurso, assim sendo, o pregoeiro adiudicou o(s) itens(s) em questão à(s) empresa(s)
vencedora(s). Considerando que não houve interposição de manifestação de recursos, o
Pregoeiro adjudicou a(s) proponente(s):

EMPRESA(S) / CNPJ REPRESENTANTE(S} / RG ASSTNATURA(S)

GLOBAL ONIBUS LTDA -
ME - 14.167 .243/0001 -23

ADILSON LUIZ
STANTSZEWSKT - 3216664-{

\

t/
--!

EMPRESA(S) / CNPJ REPRESENTANTE(S) / RG

ADILSON LUIZ STANISZEWSKI
3216664-4

GLOBAL ONIBUS
14.167.243/0001-23

(-r" 
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ContratosSecretaria Municipal de Gestão de Licitações e
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (4, 3476-7222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

Esta decisão será levada inicialmente ao conhecimento do Senhor Prefeito para as
providências cabíveis, e dada sua anuência em seguida será encaminhada a

Procuradoria Jurídica para análise e emissão de parecer quanto aos atos aqui
praticados e em tese sua homologação. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por

encerrada a sessão, da qual a presente Ata foi lavrada e assinada por mim, Allan Diego

Pregoeirb'--- /.' Equipe de Apoio

a{ev
Eo\rioe

eandro Koziel
Eq\ripe de Apoio

i
I

)
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Município de Cândido de Abreu - 2016
Classificação por Fornecedor

Pregão 6112016
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Produto/Sfliço

eloÉal ÔNlausLrDÀ';'uÉ

r*om+t lcit*siifua*
(I)1 - Lote@1

18189 CINTO DE SEGURANÇA Crntode segúarça 02 Pm

Cluantidade Stáus Preço Unitário Preço Total Sel

â.,§6,00

20..€6,m

14.300,@

CNPJ: fi.'tõ?r4$(§í-B Tde,ontr &?6,4,?;íÉ. ' '§dui: CNflÉdo

27,fi

tos Unissal AbdoÍnirel,cm regulagffi, c6turs m nym 16 mlticoldidas e msadês Confácionado em fita de poliéster com r mínrmo 50 mm de largura Mãcação sobíe o cinto de seg urarça m

(Ass€iaçe Brasileira dê Ntrros Técnicas)

'1 8'1 90 SsuÇo de i nstalaÇáo de ci ntos de sêg uranÇa 11 80

VALOR TOTAL: 20.436,@

UN 520 m Classificado IVIVB

SE 520.m Classrficado Global Onibus

{vq
..J b,

Allan Oiego Mtrm Vaoto, m ssáo



Pregão 6112016

Aq uisiÇà de cintc de seg úançâ e prstação de ssúÇos de iretalaÇáo

Itffr 0(l'í CINTOOE S€GURArtlÇA Çinbdâ§eqüa*aW F.ürllôs:ljtÀersel.qbüÍnird,

Município de Cândido de Abreu - 2016
Relatorio de Lances dos Fornecedores

3l

Mâtrâih,lodêio. , Sttff.*i it ,,, I sm,00

MvB\Abdqniml 02 pontas Vmc€dor

ptrtwtés. de íúma leg i\eÍ ê lrdeléwl cônlenô plctogram para indicaçóês do i&ricante. logotipo dd Í]m do Íãtricarúe. núnso ô CA (C ertifcado dê Aprowção) êm icfformiúdê
cm a Mro NBR (Asseiaçár Br$ileira de Norros Técnicas).

t6n; m@ SorüçodeirstdaçãodBciríosrb6§gú*çâ,

GLoBALÔNIBUS LTDA,. ME

Vald

28.00

27.fi

GLOBAL ÔNIBUS LTDA

Vãtr
12ú

FsEêdor 9800m7
Rodada

Larce lnrcral

1

FdEedoí S0O0S7

Rodada

Larce lnicial

1

.ME
Macaôiodslo:

Global Ônihrs

0ridi}ag* 5&,00

VscedoÍ

('
t__\

\

{d'x
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Allan Diêgo l\4úm Vaoto. m HSâ) 5514 y 20t@tn16Á17.§
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PROCURADORIA GERAL 93
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o
É,

Parecer ne

Processo ne

lnteressada:
Assunto:

Í43 I 2O[6-PG, de 28 I 09 I 2OL6
6Ll2OL6
Secretaria Municipal de Educação
Pregão Presencial destinado a aquisição de cintos de segurança
modelo abdominal e prestação de seruiços de instalação em
atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Retorna a esta Procuradoria o referenciado supra, agora já
concluído, para fins de análise quanto à possibilidade de homologação pelo
Senhor Prefeito Municipal. Ressaltamos o caráter meramente opinatívo dos
pareceres jurídicos, conforme ensina o colendo Tribunal de Contas da União em
seu acórdão ACP 0723-2o.05-P e do qual tiramos o seguinte excerto:

Além disso, vale salientar que o parecer é meramente opinativo e
não vincula o administrador. Este tem comando da empresa e assume a
responsabilidade de sua gestão. Se entendesse de forma diversa, estar-se-ia,
considerando que o parecer jurídico é um alvará para o cometimento de ilícitos,
o que constitui um absurdo.

Nas palavras de Celso Antonío Bandeira de Mello: o parecer não é
um ato administrativo, sendo, quando muito, ato de administração consultiva,
que visa a informar, elucidar, sugerir providências administrativas a serem
estabelecidas nos atos da administração ativa (MELLO, 2ooL, p. 377).

No STF é pacífica a orientação no sentido de que o parecer
meramente consultivo não gera responsabilização de seu autor.Cito o seguinte
precedente, o MS 24.073, Rel. Min. carlos Velloso,pleno, DJ 31.10.2013, assim,
ementado:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE
CONTAS. TOMADA DE CONTAS: ADVOGADO. PROCURADOR:
PARECER. C.F., art. 70, pará1. único, aft.7l,II, art. 133. Lei no
8.906, de 1994, art.20, § 30, art.70, art.32, art.34, IX. I. -
Advogado de empresa estatal gu€, chamado a opinar, oferece
parecer sugerindo contratação direta, sem licitação, mediante
interpretação da lei das licitações. Pretensão do Tribunal de Contas
da União em responsabilizar o advogado solidariamente com o
administrador que decidíu pela contratação díreta: impossibilidade,
dado que o parecer não é ato administrativo, sendo, quando muito,
ato de administração consultiva, QU€ visa a informar, elucidar,
sugerir providências administrativas a serem estabelecidas nos
atos de administração atÍva. Celso Antônio Bandeira de Mello,
"Curso de Direito Administrativo", Malheiros Ed., 13a ed., p. 377.
II. - O advogado somente será civilmente responsável pelos danos
causados a seus clientes ou a terceiros, se decorrentes de erro
grave, inescusável, ou de ato ou omissão praticado com culpa, em
sentido largo: Cód. Civil, art. 159; Lei 8.906/94, art.32. III.
Mandado de Segurança deferido.

Isto posto passamos a analisar a documentação que compõem o
aludido processo.

{ 
(-,-,c, d,calr



PnnruruRA no MuNrcÍpro on CÂNDrDo »n Annnu
EsrADo oo PauxÁ

Av. Paraná, 3 - Fone: 43-3476-1222 - www.candidodeabreu.pr.gov.br - 8'1470.000

, 

-

PROCURADORIA GERAL J

Trata-se de lÍcitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor
preço por item, conforme itens que integram o termo de referência pelo preço
máximo aceitável que ascende a R$ 22.40t,60 (vinte e dois mil, quatrocentos e
um reais e sessenta centavos).

O procedimento atendeu a solicitação da Secretária Municipal de
Educação, conforme memorando n. L54-A/2OL6 acostado ao processo licitatório
e que justifica a sua realização. As minutas do edital foram analisadas pela
Assessoria Jurídica, que emitiu o parecer L39/2O16, do dia 01 de Setembro de
20L6.

Analisados os documentos, verifica-se que o procedimento
observou as fases interna, ou preparatória- justificativa da necessidade da
aquisição dos produtos, solicitação formal com a devida justificativa, minutas do
edital e do contrato, seguido de seu exame jurídico.

A dotação orçamentária encontra-se prevista às fls.LL/LI, pela
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, supondo estarem em acordo com a
Lei Orçamentária Anual e Plano Plurianual.

Ademais, a urgência para a realização das aquisições, justifica-se,
no Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo Ministério Público com a
municipalidade (gestão 2010-2013), o qual, vem sendo constantemente
cobrado pelo Ministério Público, inclusive, sua ultimar cobrança se realizou em
27 de Julho de 2009 (em anexo), sendo esta a razão, de um gasto significativo
estar se realizando no ultimo quadrimestre da gestão.

A fase externa, divulgação do edital através de avisos publicados
no Diário Oficial do Município e no site do Tribunal de Contas, e interna
recebimento dos envelopes com propostas e documentação, abeftura de
envelopes com proposta e sua análise segundo critérios dispostos indicados no
Edital - foi observada.

Aberta a sessão verificou-se que compareceu para o certame
somente

Acerca da possibilidade de continuidade do certame sob a
modalidade Pregão quando do comparecimento de somente uma empresa a
colenda corte do Tribunal de Contas da União já se posicionou no sentido de que
não há impedimento à participação de um único licitante em licitações
realizadas sob a modalidade Pregão Presencial:

"Quanto ao comparecimento de somente uma empresa ao pregão
em tela, alinho-me à unidade técnica no sentido de que não há
impedimento na legislação à conclusão da licitação, a menos que o
edital contenha exigências restritivas ao caráter competitivo do
certame, o que se verificou no caso (TCU: Acórdão 4O8/ZOOB -Plenário, DOU de L4/O3|2OO8). Considerando-se que a
apresentação de somente um licitante configura indício, mas não
evidência, de que a competitividade da licitação teria restado em

u ÍItd resa
EMPRESA (S) CNPJ REPRESENTANTES(S) RG ASSINATURA (S)
GLOBAL ONIBUS LTDA -
ME L4.L67.24310001-
23

ADILSON LUTZ
STANIXZEWSKI
3.2L6.664-4
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alguma proporção prejudicada, realizou-se a ora combatida
determinação. Note-se que o Tribunal não entendeu serem tais
irregularidades bastantes para a anulação do contrato, nem que o
comparecimento de apenas um licitante constitui qualquer tipo de
óbice à contratação (TCU: Acórdão L3L6/20L0 - Primeira Câmara,
DOU de 19/03/2010)."

No caso em apreciação é possível verificar que o comparecimento
de um único licitante não se deve a alguma forma de restrição à competição, eis
que, consoante se denota, no momento do pedido de abertura da licitação, a
Secretária Municipal de Educação, cuidou de apresentar três orçamentos de
empresas diversas, com as cotações de preços (fls. 03 a 07), onde se
demonstra que o objeto da licitação não é restrito a um único fornecedor, e, os
preÇos indicados no edital, são compatíveis aos praticados no mercado, ou seja,
o edital não contém exigências restritivas ao caráter competitivo do ceftame.

Ainda, ficou demonstrado que a licitação atendeu aos critérios de
publicidade, eis que obedeceu os cornandos previstos no artigo 40, inciso I da
Lei 10.52012002, in verbis:

Art, 40 A fase externa do pregão será inÍcÍada com a convocação
dos interessados e obedecerá as seguintes regras:
I - A convocação dos interessados será efetuada por meio de
publicação em diário oficial do respectivo ente federado ou, não
exÍstÍndo, em jornal de circulação local, facultativamente por meio
eletrônico e conforme o vulto da ticitação em jornal de grande
circulação, nos termos do regulamento que trata o artigo 20.

A publicação do edital foÍ realizada na imprensa oficial do Município
de Candido de Abreu (f1.61), e, no endereço eletrônico do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná (f1.60), demonstrando, assim, a publicidade necessária para o
certame.

Ademais, é, de se destacar que o prazo para apresentação das
propostas, também foi observado, consoante o artigo 4o, inciso v da Lei
LO52O12002:

Art. 40 (...)
V - o prazo fixado para apresentação das propostas, contado a
partir da publicação do aviso, não será inferior a 08 (oito) dias;

A publicação do edital em Diário Oficial ocorreu em data de 06 de
Setembro de 2016, e a sessão para julgamento das propostas ocorreu em data
de 20 de Setembro de 2OL6, ou seja, dez dias úteis após a publicação do edital.

A única empresa a comparecer GLOBAL ONIBUS LTDA
14.L67.24310001-23, cujo ramo de atividade é compatível com o objeto licitado
conforme requerimento arquivado na Junta Comercial do Paraná sob número
4L2O7t50706 e comprovante de inscrição no CNPJ/MF obtido no sítio eletrônico
da Receita Federal, de cópias anexas ao processo, tendo apresentado ainda,
demais documentos exigidos em edital, inclusive certidões negativas das



PRnrnrruRA uo MuNrcÍpro on CÂNDrDo on AnRnu
EsrADo oo PnnaNÁ

Av. Paraná, 3 - Fone: 43-3476-1222 - www.candidodeabreu.pr.gov.br - 84470.000

PROCURADORIA GERAL

fazendas federal, estadual e municipal. A ata de julgamento das propostas
consigna nada ter encontrado de irregular na documentação.

A ata menciona que "o pregoeiro obteve êxito na negociação de
todos os itens.

Foi providenciada ata circunstanciada da sessão, com registro do
licitante que compareceu, sendo classificado e habilitado.

Os preços apresentados situam-se dentre os máximos
estabelecidos.

Assim cremos que a licitação poderá ser homologada.
Pelo exposto, o presente Parecer submete-se a eventual

divergência em consideração superior.
Procuradoria Geral do Município de Cândido de Abreu, €ffi 28 de

Setembro de 2016.

%

^

'.4' *Í rl crla
PreoÃoe

Aovocaor - OAB/PR No 4A7OA
AssEssoRA JunÍorce

1- Em anexo ofício e Termo de Ajustamento de Conduta da Promotoria de
Justiça de Candido de Abreu.
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]WTrLrSTÉR/O PÚBLICO
Ofício n.o 419t2010

dc> Estado do paronó
Cândido de Abreu, ã"de julho,

'*':í" : ' '-

''l'í'""t' '' 
'"

Ref. Procedimento Administrativo no MppR- OOZS.14.

Senhor Prefeito:

Dirijo-me a Vossa Excetência para requisitar
informações, no prazo de í5 (quinze) dias, quanio ao início do procedimento
licitatório para aqu.isição e instalação de cintos de segurança nos ônibus do
m u nicípio, j u ntando-se'o respectivorc[onograma.

Atenciosamente,

Promotora de Justiça

Excelentíssímo Senhor JOSE MARIA REIS JUNIOR,
DD, Prefeito Municipal,

Cândido deAbreu - pR.
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A4 r xr/s'z- É nro p úaLt:c o
do Estado. do pàroná

ÇONSIDERâIIDO qqp o mesÍ:t1o àr:tigo Z0g, § Zo,'dá,

: coNSrD'EMNDo 9.ar:tigo 179; inciso vrll,.da,constitui[ão ao
Estadq,do Paraná, Çuê dispõq:gue o dever dó'Foder púbtico,:úentro das aur,ibuições
que lhe forem confêridás,'será curnpi'ido rnêdiante a garantia. dq atendiménto ao.-._-.--
.êducando, no ensino pré-escolar, fundarnental, médio e de educação especiaf,
através de piogramas suplernent.reJ O. material didático-escolar, transporte,

. ' t.,.:
' ,:- tr,,,

(Estatuto da Griqnça:e do Adorqscente), que diqpõe gue é dever aa ramítia,'da
col.nunidade,iôa Soc qdadê'9, çi.l e do.pode, É,ib,,.o assegurar, ;, ;r; r;
prioridade, a efetivação dos direitos referentes ] vida,.à'saúdei à alirnentaçãq a
educação, ao esportê, :ao raser, à profissionalização, à'cultura, à dignidade, ao
resfeitg, à liberdade'e à conv[vência:farlriliar e comunitária; , .: ,1

1

.'. ...: , l'
' t' 

'., ]

Gltatuto 
fQ,:cria1ea. 

e do n{o]gscente), segunao ,o.Quat rnentuma criahçá ou
adolescehte será ,objetgr:de .qualquer folma de .n.egtigêncial. disciifiÍnação,
explgraçãor vjolglcla,'crueldade e opressão, pr,rnido nà torma.da lei-quatquer
atentado, por:açQo:oú ornissão, aoq seus.(il.ei.tos,fundame4üais; , . ,

lrfli^f
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PúaL,rc:o,
do Estado'do e..biana

!.

ajustamento de sua. condute às exigênciàs,,1'e is, o,.qual teiá. encaCià

executivo e»<tràiuoicial; na forma do que prgceitua o..aftíEq zal, ineisü
combinado com o âÍtigo ZLl,.ambos da .Lei n.o g;06g/90 (Estatuto da CrianÇ. e do
Adolescente); '!,

.'/

) o contido no aÊigo lO; inciso VIIir,da,Lei n.oI
I

9'394/9-6 (LqÍ flé Diretr:izes e Bages da EÇücqeãô),,sp.ggp.dolo qual conpi'deràr-se-ão
como de manut.ngqu e dese4volvimento,cio ensinô as'despesas êalizadu, J"*
vistas à congecuçãq dôs objetivos;'b'ásicos'pas'instituições eàrrcacionais detodos os

1Íveis,,comprêêrrdenaolas'qúe se destinarlr à.aquisigáo,oe m.t"rjrl ;fti;;r-";;
emanuter1çãodgFr.ogr:amâsüetransPorteesco1ar;r...'..
' .{ -r.

i'

(Lei de,Díretrize§;çi,,Bases da el]ucação) estabetefe..:que os Municipios:inirru,r.r.-
ãodeassUmir..otpnsporteesgola1dosalurros:dar:edemuhicipal;..

: ,. ' C.ONSIDERANDO clue p garantia do direlto à educaçãol exigê a
o|ertapeloPodêrlF'úb[ico.]decondições.adeorr3oâs.aà-acesqo};.,.'.,.'.;;

alunos'que-residem êm regíões afastadas Ços estqbelecimentos dç, ensino,'

:"Ot*lo 
nas áreas ,urài, do r Mu.4icípio, á imprescindÍvel a .olu.ágao d;

transporte escolar adeq'uado e gratuito à disposigão; :
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do ano Jetivp, havendo s{rio r,isco'd. o, alunos que estão impossib',',àffi
i 

.',^comparecer çom freguênçiá. às zulas, em razâo do transpgrté.escolgr: deficitário,
venharnarqprovar,..seRdo:i:mperigso;evitarqueeste;prelu2oocorra;.":..'

o :presentê ,GoM-pRonarsso ,or an'usrÀMENTo EE. GoNDUTA, cónfor*ê
.,cláusutasa.§eguire1posà9,'..,l,,

j '..
. . r ' I : .- 1

. 
_ \ ., 1 ., i._ .:'. \, . ' :: 

, cúu§uu pnlprgRA,. o' co,qgr.g9ritqnte se. ôu1iga._ p,:orgr.ecer,
.l

--^-----'-. 
;' :-'., t 

., .,
Frogram?,. suplérnenfãr' de, tàanspoftÇ escolar.,a't"dos,ns lestudantés r mâtiiêulados
na: lede; qúOiica de ensino,,:estadyal .or;, rnq;1icipal,, quel:dele necessiur;;, ,

notadamente, os residentes na zona rural, para,tocióà gs dias letivoS;do ano:,\-
, 1\ ,.

:'

, 
' FAúGRAFO pRIMEIRo,,:Fara cqmpr!1n'ento da obfigação acima

'avençada, o compromitente'se obriga-a fazer-a rnanutenção periódica dos
veíéulos tJe sua'frgtq, ds pgao alevitar que:ptrpátemas de ordem mecânka ou
correlata oêaqiopem desatendirnerto do seruiço, bem como,fiscalizar,:que os
veítiulos priva4os' ccjntratados :para:, tui rn,isçei,qarnu",e, o':f.gur, .ur,*rào

:^:T,l'lP,:":' 
se necessário roç 

1r ognu,'o*., ;à*,;,;,;#;
rescisão rontratual; s.em.pÊçjufzo de plorpôver a.irmédiata: substitução dos

, 
veículos âvaiiEdos, sejam Búbticqs pú,üwados,;:msdrànte jpr.évi, n*rorrrrn
de plano de cohtingência para fazer 6r.n1e,q:advér,sidadesi'" :

..-
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A4T^T/S T:r.nlc PÚBLTCO

mormen'te a§..@nceinenteslao.núrnero rnáximo d,9 na*ggeiros,tralspoltgdos por
\'

veíiulo;:vêlociiladps. Ce-u',áfegri e. l,so, & Çr.{ltos,,aq segurã.nça, derren*rrproibir( 
_

perem-fiorÍamehte, salvo er-n'' sr-tgpções e-xce-pcionaib e urgentçs{ dg corrprovado

.estado de necessidpde, a admissflo<te.i':pês§@s.gue'iÍão.sgjam alunos:em tais .

veíatrlosi,.9vit?ndo.sequ..,seu1.n,'n9.so.:.**i:.....'.,.'.

t' , .'. | , .1

), . : . CúUsULA .QUARTÁ: Otpa.a-ÊnowmÉrutei5ra..ôbr1ga- g, aelar: pela-
manutenção das,bo.as condições,dos veÍorlos @fnpgnen-tgs dp s.,ua frota:deStinadal

ao Eanspofte::esêotar, e::exigi:l&.dos que Jhe; Brestaiemlservlçaí 
:a,fià,'de.afasbr 

- 1

' \ ., ,

qualguer.'risco;àsgEpf.ança, q a,saúde dss r.rs.uáiios.',

do e,àtacto ào
1 . /. 

.

. ; -' *, e[ÁqStitrA SD(liA Caso d cgmprornitente,opte- por:reâ1iinr,nova

ticitação pará a concessão de lÍnhas do transporte. escolar:-p'ara o próximo ano
letivo e tarnlfrn para os anos seguintes, se obr,iga'a exrgç a partir de 201T, cômo
requisito para a habilitaçQo dgrficitarite,'a iJelnonstr:aSo iiigquíyoca de:qúa[ifiçação

;

técnica; nos moldeg do art§o ]0 da Lei n.o 8.666/gij notadàmente.incisoi'ii . 1v,. :

de seu caput,-a fnn de gar:antir 6 possibitidade'dê-corieta e integrà1 satisfaçãg da
futura avença,iverifiça4dg. dentre outres dadosrelevaâtesr.,9, número) o estado'..t 

- ,: r : : ..
conserv.açfio .e e afendim.ento das regglares,esppQifçabôFs,,de segtrrânça r

c

o

ç
o
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]W.Ilr//s T ERIO P Ún.L I C o
do estadp do Paranó

CtlÚSULe SÉnun. euando constatada. coridições

desfavor{veis, como chuvas intensas, que excepcionalmente não .parrnffi
acesso a algumas estradas não pavimentadas.dg áreas ruraisr:o compqomitente se .

obriga, por ação articulada dal chefia dà transportes (otl ór:gão equivalente) ç,.'secretaria 
Municipal de Educaçág; a comunica.r os estab-elecimentos de-ensino,

municipais e estadugis, par,a que §eja d.eliber:adp'qüento à abonâção das faltas dos

alunos que efetivamente dependam do tr:ansporte escolar,para frequência.
:. ,

q

. -- |: CUL:,SULA OFAVA. O comprornitênte Se obriga a investit.de
forma constante e progressiva; na rnelhoria das condições das estrad., ,rr.iJ do
Município de.Cândido de Abreu; incluSive mediante obtenção dà recursog pára

- pavimenta$o e colocação dã,çascalhos nas v[as, sem prçjuÍzo da manutehção das .

. condições já.exisfentes pqra garantir o transporte dos.alunos,

CI-AUSULA NONA. O'compromitente se obriga a gar.antir a

segurança dos alunos'nos pontos de emba-rq:::.-g: pasiagêm nas áreas riurciq,

sempre que situados em vias de respgnsabiiidaOe ào Município de Cândido de
Abreu, fiscatizando e exigindo que proprietários de fazendas de gado cerguêm
seus imóveis, de rnodo a evitar acidentes com anirnais, êspecialmente> nas
Locatidades de 'Pinhalzinho e Arrgio Grande, conforme requisição j1 endeieçada'
anteriormente por esta promotoria de Justiçã (ofíiio n,o 11g/20-12I. . . '

CIÁUSU|_A PÉCIMA. .O rnadimplemento integr.al o, purliuí. Au

notificação pr'évia e sem'preiuízo do ajuizamento, de ação de çxecução de fazer o

elt
Ll
\,r

não fazeí específica, o pagamenB,dg quantia de Rg ,1.00d,00,(mil.,reaisl p/,
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obrigação descumprida, ou'cumpr:ida'de forma defeituosa, a.tÍlulO , .}{rEi/
penal, a'ser revertida ao Fundo Espeiiál bara a Infânciã e Júventude, ger,idffio
Conselho Municipal, d6s,Diieitos da Ciiança e do Adolescente (bmDC$, tál quat

precohizaoartigo]214,àput,doE§tatutodaCriania.edoAdolescente.:
'i,

,,..

PrefeitoMuniçip?l.edoChefedoTranspgrte.Éscolarpelo'pagarnentoda

cláusulatpena19§tiRuladaemfacedoMuniclpig.ce.,rrtidodeAbreu.-.
l:., :

clÁUSUIÁ oÉclue PRIMEIM. Sern prgjuÍzo da ctáusula penaÍ

- estipulada, o. compromiteríte, independêntemente de ptr,fica.Ção.,prévia e sem
prejuízo do ajuilamento ,de' ação;de ãxecuçao à. faz.er;;" ,]á; t"r"i .rr".ífica, ,

incôrrerá em rnulta corninatória diária nq valor de Rg soil,oo (quinlreàtos reais) por

obrigaçã9.deçumpridá:ou cumprida de foima defeitúosa, deúidardesdê a'data do' '.; ..inadimplemento e até a completa reguranzaçao,- ctrjo montante'será :também

revertido ao'Fundo Especial pará a'Infância e Juventude, gerido: pelo Gonselho

Municipal dos Direitos da Criança e do. Adolescpnte (ÇlvtOClr, na forma:do artigo

?l4,aPú,dôEstatutodaCriançaedgAdolescente.

-,.),.' PAúGMFO ÚtrtlCO. A omissão'i4juqtificada no-curnprimento

dàs cláüsu|as acÍrha'referidas implicará responsabilidade pessoal e soiidária dor --- - --it-:'
Pr:efeito Municipal e do'Chefe do Transporte Escolar:pelo pagarÍento da mr*lta

estipüpdaemface.dotvJnlcnpiodeCâh.dido;de,Abrà,:..

.CLAUSULA ,,
DECIMA SEGUNDA. A ,frscálrçção do e

atehdimento das obr:tgações p

c
t

I
'.ú

o,c
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oE

.c
À

'a

uadas caberá.ao Ministéiio ,púUicor' âo.r. "t



. . do Eslodo do Ferq11ó

Tutelar e ào conselho Municipar dos,Diieitos da criança e do-

GMDú), os quais serão cientificados do presente pela pr,oáotor:ia

assim coÍno o Núcteo Regional tierEducação. )

dé -Ju'stiça, ,

E, ryor,e§tarbm as pSrtes qJustadas e .compromissãdas;lpmarn o
.1 

,

3 (três);/as de'i§ual teor é forma*,o quãl vai por,'todos assinado,

Secr.etária MunicÍpal de Eduçação e Cqltura.
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PRerrmuRA po MunrcÍpro DE CÂNoroo DE Aenruâ
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos

TERMO DE HOMOLOGAÇAO

Objeto: Aquisição de cintos de segurança

modelo abdominal e prestação de serviços de

instalação, êffi atendimento a Secretaria

Municipa! de Educação e Cultura.

Licitação, Modatidade: pREGÃo pnesENctAL No 061/20í6

Cumpridas as formalidades legais e considerando a adjudicação do procedimento
licitatório em epígrafe pelo Pregoeiro, Homologo, na forma das disposições pertinentes
da Lei no 10.52012002, e com respaldo do parecer jurídico no 14312016-PG de
2810912016, o objeto do certame à(s) licitante(s):

Proponente(s) vencedor(es) :

GLOBAL ONIBUS LTDA - ME, inscrita no CNPJ no 14.167.24310001-23, foi vencedora
nos itens descritos na ata, perfazendo um valor globa! de R$ 20.436,00 (vinte mil
quatrocentos e trinta e seis reais).

Cândido de Abreu/PR, 30 de setembro de

JOSE
P

ü
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PrêÍeito Municipal

N(!

ho
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ORGAO OFICIAL
DO MUNICIPIO de CANDIDO DEABREU/PR

Lei na 720, de 07 /OS /2012, publicada no Jornal Tribuna do Norte em 09 /OS /2072, Edição 6.373, página 05

PreÍeito Municipal

TERMo DE HoMoLoGAçÃo
Objeto: Registro dê preços para futuras ê eventuais aquisições de
recargas de oxigênio medicinal e manômetro para o Hospital
Municipal, em atendimonto a Sêcretaria Municipal dê Saúdê.

Licitação, Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL N" 060/2016

Cumpridas as fomalidades legais e considerando a adludicação do
procedimento licitatório em epígraÍe pelo Pregoeiro, Homologo, na
Íorma das disposições perlinentes da Lei no 10.52012002, e com
respaldo do parecer jurídico n" 14212016-PG de 27 10912016, o objeto
do certame à(s) licitante(s):
Proponente(s) vencedor(es):
OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA, inscrita no CNPJ n'
1'1.454.585/0001-36, Íoi vencedora nos itens descrilos na ata,
perfazendo um valor global de RS 1 3.960,00 (treze mil novecentos
ê sêssenta reais).
Cândido de Abreu/PR, 30 de setembro de 2016.

JOSE MARIA REIS JUNIOR
Prêfeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAçÃO
Objeto: Aquisição de cintos de segurança modelo abdominal e
prestação dê serviços de instalação, em atêndimento a Secrêtaria
Municipal de Educação e Cultura.

Licitagão, Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL N" 061/2016

Cumpridas as formalidades legais e considerando a adjudicação do
procedimento licitalório em epigrafe pelo Pregoeiro, Homologo, na
forma das disposições pertinentes da Lei no 10.520/2002, e com
respaldo do parêcerjurídico n" 14312016-PG de 28109/2016, o objeto
do cêrtame à(s) licitante(s):
Proponente(s) vencedor(es):
GLOBAL ONIBUS LTDA. ME, inscrita no CNP.I no 14.167.24310001-
23, foi vencedora nos itens descritos na ata, perÍazendo um valor
global de R$ 20.436,00 (vintê mil quatrocentos e trinta e seis reais).
Cândido de Abreu/PR, 30 de sêtembro dê 2016.

JOSE MARIA REIS JUNIOR
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAçAO
Objêto: Regislro de preços para Íutura e evêntual aquisição de
gêneros alimentícios para compor a merenda escolar, em
ãtêndimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Licitação, Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No 00í/20'16

Cumpridas as formalidades legais e considerando a adjudicação do
procedimento licitatório êm epí9rafe pelo Prêgoeiro, Homologo de
forma complementar, na íorma das disposiçõêti pertinentes da Lei no

10.52012002, e com amparo no pareceÍjuridico n'021/2016-PG de
2210212016, o objeto do certame à(s) licitante(s):
Proponênte(s) vencedo(es):
MAQUEA & MAQUEA LTDA - ME, inscrita no CNPJ no

01.04ô.618/0001-55, Íoi vencedora nos itens descÍitos na ata,
perÍazêndo um valor global de R$ 15.400,00 (quinze mil e
quatrocentos reais).
Cândido de Abreu/PR,26 de setembro de 2016.

JOSE MARIA REIS JUNIOR

DÉRIo oFICIAL CERTIFICADo DIGITALMENTE
A Prefeitura Municipâl de Cândido de Abreu dá garantia dâ autenticidadê deste documento, desde que visualizado através do site

www.cand!!Lede!!reu. pr.gov.br

Extratos

DECRETO§

Mi,oirl:iftâ Dã CJtristilú $i Atâril
r.r !.\: ,^"^

f H lrtÂlQ 0r: ÂTA
.)r RrGlsÍÊü nn

PP 01/20í6
ô., . {i*. ,...

Viqência Valor - RS
lnício Término

15.400.00
28t09t2016 31t',t212016

CONTRATANTE
CONTRATADA
NATUREZA
OBJETO

I\,4UNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU.
IIIAQUEA & IVAQUEA LTDA. ME.
Registro de preços para futura e eventual
aquisição de gêneros alimentícios para
compor a merenda êscolar, êm atendimento
a Secretaria Municipal de Educação e
Cultura a Ata de registro de preços n"
't1?12016.

DECRETO N'.I51, DE 29 DE SETEMBRO DE 2016

Abre Credito Adicional Suplementar ao Orçamênto Geral do Municipio
e dá outras providencias

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições, de conformidade com os art. 43, s
1o, inciso, lll da lei íederal no 4.32011964, combinado com a lêi
municipal no 1.01í de,2911012015

DECRETA

Art. '1". Fica o Poder Executivo autorizado a proceder abertura de
Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município de
Cândido de Abreu, no valor de R$ 10.500.00 (dez mil e quinhentos
Íeais), para âtender aos seguintes programâs:

07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
07.002 Divisáo de Assistência I\4edica Odontológica
1 0.302.07 01 .204 1 Consórcio I ntermunicipal de Saúde
1870 - 3.3.50.41.00.00 - 00303 ContribuiÇôes

R$ 10.500.00

A,rt.2o. Para cobertura de crédito autorizado na Íorma do artigo anterior
seráo utilizados recursos resultantes do cancelãmento parcial de
dotaçóes no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), e
como segue:

07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
07.002 Divisão de Assistência Médica Odontológica
10.301.0701.2093 Programa Saude Bucal
3891 - 3.1.90.1'1.00.00 - 00303 Vencimentos e Vantagêns Fixas - PC

R$ 10.s00,00

Art. 3e. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE ABREU, EM
29 de setembro de 2016.

JOSE MARIA REIS JUNIOR
Prêfeito Municipal
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GONTRATO NO, 075'2016
QUE ENTRE SI CELEBRATI O IíUNICIPIO DE
cÂuoroo oe aaReu, EsrADo oõ pÃnlffi
EMPRESA GLOBAL ONIBUS LTDA - TIE,
coNFoRme
PREGÂo PRESENcTAL No. 6tr2oí6.

o ilIUNlCíPlo DE CÂND|DO DE ABREU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito
público intemo inscrita no CNPJ/MF sob ns 76.175.926fi001-80, com sede
administrativa nesta cidade à Avenida Paraná ns 3, neste ato representado pelo seu
Prefeito Municipal, em pleno exercício do mandato e funçÕes, Dr. JOSÉ mARlA RE|S
JUNIOR, brasileiro, casado, médico-veterinário, portador da cédula de identidade ne RG-
5.711.342-1-SESP/PR e do CPF/MF ne 024.056.029-97, residente e domiciliado nesta
cidade, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE, ora com respaldo em
disposições da Lei Orgânica do Município e na lei municipal ns 724, de 27t0612012 (Lei
de Diretrizes Orçamentárias) e de outro lado, GLOBAL ONIBUS LTDA - ME, pessoa
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF ns í4.167.24310A01-23, com sede à Rua
Palmenha Wuzius Trombini, n" 363, sala 03 - andar superior, na cidade de Campo
Mourão, Estado do Paraná, representada pelo Sr(a) PEDRO VICTOR ALMEIDA
STANISZEWSKI, brasileiro, portador da cédula de identidade ne RG - 9.926.461-6 - PR,
do CPF/MF ne 081.439.699-24, adiante denominado simplesmente CONTRATADA,
têm justo e contratado o que adiante se segue, mediante as cláusulas e condições
seguintes.

cLÁusuLA pRilrtEtRA - DO OBJETO E DO PREçO
Parágrafo Primeiro: O presente Contrato tem por o§eto a aquisição de cintos de
segurança modelo abdominal e prestação de serviços de instalação, em atendimento
a Secretaria f,unicipal de Educação e CuÍtrr:a, de acordo com as quantidades e
respectivos valores descritos na tabela abaixo:

PnrreruRA Do ,úuNtcípto oe CÂxDtDo DE ABREU
Esuoo Do PARANÁ

Secretaria lúunicipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: l43l 147Gffn - ramal 209 - CEP: 84.470-0xJ/J

ITET QUANT.

DESCruCÔES/OBJETO

VALO
R
UNIT.
HÁXI
to

VALOR
TOTAL
ESTITAD
o

0í 520

CINTO SEGURANÇA: Cinto de seguranp02
Pontos Universal Abdominal, com regulagem,
costuras em nylon 16 multicoloridas e
enceradas. Confeccionado em fita de poliéster
com no mínimo 50 mm de largura. Marcação
sobre o cinto de segurança em português, de
forma legível e indelével contendo pictograma
para indicaçÕes do Íabricante, logotipo e/ou
nome do fabricante, número do CA
(Certificado de AprovaÉo) em conformidade
com a noÍrna NBR (Associação Brasileira de
Normas Técnicas).

R$ 27,50 R$ 14.300,00
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PnerrruRA oo Muxrcíplo oe CÂxDrDo oe Aeneu
Esrmo oo Pm.qxÁ

Secretaria l{unicipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fqre/fa:c l4ll 1176-Un - ramal 209 - CEP: U.47ç0fo

02 520
Serviço de instalação de cintos de segurança. R$ 11,90 R$ 6.136,00

Parágrafo Segundo: O valor totat contratado é de R$ 20./fi16,00 (vinte mil quatrocentos e
trinta e seis reais).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UGÊNC|A E DO REAJUSTE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será até 3111212016, podendo ser
prorrogado se houver interesse de ambas as partes.
Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde gue comprovada pela
contratada, uma variação considerável no valor do produto.

cLÁusuLA TERCEIRA - Do PAGAMENTo, Dos REcuRSos E DA DorAçÃo.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será efetuado no ato da entrega do produto, mediante
conferência de qualidade pela secretaria requisitante, à base do preço unitário apresentado
na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o no. da
licitação, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser depositado, e
das provas de regularidade com a Receita Federal e junto ao Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS.
Parágrafo Segundo: A nota fiscal deverá vir aoompanhada da CertirJão Negativa do INSS e
do CertiÍicado de Regularidade Fiscaldo FGTS.
Parágrafo Terceiro: Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual,
o pagamento podeÉ ficar retido ate posterior solução, sem preiuízos de quaisquer oúras
disposiçôes contratuais.
Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes do presente Contrato, correrão
por conta da seguinte classiflcação fu ncional programática :

06.003 Divisão de Transporte Escolar
12.361.0601.02033 Manutenção da Divisão de Transporte Escolar
1380 - 103 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.003 Divisão de Transporte Escolar
12.361.0601.02033 Manutenção da Divisão de Transporte Escolar
1410 - 135 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.003 Divisão de Transporte Escolar
12.361.0ô01.02033 Manutenção da Divisão de Transporte Escolar
1400 - 124 - 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
06.003 Divisão de Transporte Escolar
12.361.0601.02033 Manutenção da Divisão de Transporte Escolar
1390 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.003 Divisão de Transporte Escolar
12.361.0601.02033 Manutenção da Divisão de Transporte Escolar
1370 - 0@ - 3.3.90.30.00.00 I'TATERIAL DE CONSUMO
06.002 Divisáo de Educação e Cultura
12.361.0601.02024 Atividades do Ensino Fundamental Outros Recursos
0980 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educaçâo e Cultura
12.361.0601.02025 Atividades do Ensino Fundamental Fundef 40olo
1030 - 102 - 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cuhura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação
1100 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
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PneremuRA oo Muxrcíplo oe CÂxDtDo or Asnru
Esuoo oo PmmrÁ

Secretaria lrtunicipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: l43l y76-En - ramal 209 - CEP: 84.47&0m

12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educaçâo
1120 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação
1110 - 103 - 3.3.90.30.00.00 iáATER|AL DE CONSUMO
06.001 Departamento de Educação, Cuhura
12.122.0601 .020 1 8 Atividades do Departamento de Educação
0830 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

CLÁUSULA QUARTA. PRAZO E DA ENTREGA
A Secretaria tunicipal de Educação e Gultura forneceÉ a licitanb yêncedora,
cronograma de entrega do produto, o qual deverá ser cumprido/entregue em até í0
(dez) dias após a solicitação.

CLÁUSULA QUINTA . DAS RESPONSABILTDADES
Parágrafo Único: A Contratada se manterá durante toda a execução do presente contrato
em compatibílidade com as obr§ações assumidas, inclusive Íiscais.

CúUSULA sExTA. TULTA
Será aplicado multa contratual de 1oo/o (dez por oento) sobre o valor total do Contrato, na
hipótese de inexecução totalou parcialdas obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem
prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei no. 8.666/93 e suas alterações
subsequentes e demais legislaçôes pertinentes a matéria.

CLÁUSULA SÉnilA . RESCISÃo
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de
notifi cação judicial, nas seguintes hipóteses;
lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da Contratada;
Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar ou
transacionar qualquer direito deconente deste Contrato;
Demais dispositivos da Leino. 8.666/93.

cúusuLA orrAvA - LEGISLAçÃo ApLtcÁvEL
Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei no. 8.666193 que regulamenta as licitações
e contratações promovidas pela Administração Pública, bem como demais legislações
pertinentes.

CLÁUSULA NONA - DAS PARTES INTEGRAI{TES
Parágrafo Primeiro: As condições estabelecidas na Licitação Modalidade Pregão Presencial
no. 61/2016, anexos e a proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes
deste instrumento, independentemente de transcrição.
Parágrafo Segundo.Serão incorporadas a este Contrato, mediante termos aditivos quaisquer
modificações que venham a serem necessários durante a sue vigência, decorrentes das
obrigações assumidas pela CONTRATANTE e a CONTRATADA.

CLÁUSULA oÉctmA - DoS cASoS oi,IsSoS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.
CúUSUU DÉCIIVIA PRIMEIRA. DO CONHECIMENTO DAS PARTÉS
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena cência do seu conteúdo,
aceitando todas as condições nele relatadas.
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PnrrrruRA oo lúuxrcípro oe CÂxDtDo or Aaneu
Esuoo oo PmnruÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fa,r: (4ll ylÇlün - ramal 209 - CEP: 84.470-000

cLÁusuLA DÉcluA sEcuNDA - DtspostçoEs cERAts
A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as
obrigaçóes decorrentes da execução deste Contrato, sejam de natureza trabalhista,
administrativa, previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da
CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem
de p§uízos causados a terceiros, não cabendo a CONTRATANTE o pagamento de
qualquer adicional,

GLÁUSULA DÉCITA TERGEIRA - FoRo
As partes Íirmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema
eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo,
obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado,
elegendo o Foro da Comarca de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, para dirimir todas e
quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

4lo
*

Edifício da Prefeitura Municipalde Cândido

CONTRATANTE:

CONTR.ATADO: \
GLOBAL ONIBUS LTDA. ]ÜE

Pedro Victor Almeida Staniszewski- Sócio Administrador

de outubro de 2016.

1a Testemunha
RG/CPF

2a Testemunha
RG/CPF

DE CANDIDO DE
José Maria Reis Junior - Prefeito Mu
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PnerrrruRA Do MuNrcÍpto oe CÂNDlDo DE ABREU r-

Esrloo oo PamxÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43\ 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

PnererruRe oo Murrrrcípro oe CÂruoroo DE ABREU
Esreoo oo PanauÁ

EXTRATO DE CONTRATO
- Para fins de publicação -

PP 06í/20í6

Vigência Valor Global
R$

lnício Término 20.436,00

03-1 0-1 6 31-12-16
CONTRATANTE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
GLOBAL ONIBUS LTDA - ME - 14.167.243IOOO1-
23
Contrato n" 07512016
Aquisição de cintos de segurança modelo
abdominal e prestação de serviços de instalação,
em atendimento a Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.

Edifício da Prefeitura do Município de Câ , em 03 de outubro de 20í6.

JOSÉ JUNlOR
PREF IPAL
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DO MUNrCÍplO de CÂNDTDO DEABREU/PR
Lei ns 720, de 07 / os /2072, publicada no lornal rribuna dô N orre em 09 / os /2olz, Edição 6.3 73, página 05

e marcas. na classificaçáo da lista A à Z na
tabela atualizada de preços de medicamentos
- Preço Fábrica (PF) e Preço Máximo de
Vênda âo Governo, emitida pela Câmara de
Regulação do Mercado de Medicamentos -
CMED/Secretaria Executiva/Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - ANVISA, para o
atendimento das pessoas que apresentam

ü§Fr
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DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGTTALMENTE
A Prefeitura Municipal dê cándido de Abreu dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado atraves do site

www.candidodeabreu.pr.gov.br

Asslnado Dig talmênle por

ORGAO

Diário Oficial Eletrônico do Município de Cândido de
Abreu/PR

José Maria Reis Junior
Prefêito Municipal
Samuel Manins Delgado Junior
Vice-Prefeito
Avenida Paraná, 03, centro
CEP: 84.470-000

Fonet 43-347Ç1222
Site: www.ca ndidodeabreu.or.gov.br

LICIT S

Avisos

Extratos
PRriEriuqi. f+ idr.\1,: F.a :;i CÀ\j,;oj J i Áf f:':
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PP 057t2016

Vigência Valor Global
R$

lnicio Término 42.000,00

03-1 0-.16 31-12-16

L(JNIKAIANIE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
MILLARCH & BARBOSA LTDA _
82.265.364/0001 -68
Ata de registro de preços n' 11312016
Seleçâo de propostas para a contratação de
pessoa juridica visando o fornecrmênto,
inclusive entrega na cidade de Cándido de
Abreu, de medicamentos náo padronizados e

^â.lrôni7âd^c 
ófi.^cil' dâê dn/ô.êâê rÁ.m,,1-.

q CÉrtilrtrã,;ão EirliÍt;l é uffr Donjuríto dÉ
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lrilr ãr,tir i nilidi.le .tÉ urÍr Cer-titiÉa(itr
f,,rgitü|. E t,::P-ER}i:itL ê Ê intrsÉstruturÊ
LEgãl ErÊ :ilÉr ã f-,Êr i rlerlif ic,aÉár-, Êigitat,
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PP 060/201 6

Vigência Valor Global
RS

lnicio Término 13.960.00

03-1 0-1 6 31-12-16

LgNIKAIANI
E
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE ÇÀNDIDO DE ABREU
OXIGENESIS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA
- 1'1.454.585/0001-36
Ata de registÍo de preços n' 11412016
REGISTRO DE PREÇO para iutuÍas ê eventuais
aquisiçóes de recarga de Oxigênio medicinal e
manômetro para o Hospital Municipal, êm
atendlmênto a Secretaria Municipal de Saúde.

AVISO DE LTCTTAçÃO
PUBLTCAçAO DE EDTTAL N.o 64/2016
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
OBJETO: Registro de preços para futura e evêntual prestação de
seruiços de manutenção mecânica com aplicaÇão e/ou fornecimento de
peças genuínas ou originais de fábrica para veículos, máquinas ou
equipamentos das diversas Secrêtarias Municipzris
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 09n00m do dia Í9 de outubro
de 201 6.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h01 m às 09h30m do dia 1 9 dê
outubÍo de 201 6.
íNrcto DA sESSÃo DE DrspurA oE pREÇos: às 09h31m do dia 19
de outubro de 2016.
LOCAL: Setor de licitações localizada na Sede cto Município, na
Avenida Paraná, no 03 Centro, Cândido de Abrêu - PR.
CnttÉnto: Menor preço por tote.
PREçO MÁXIMO: R$ 677.965,00 (seiscêntos ê setenta ê sete mil e
novecentos ê sessênta e cinco Íeais).
RETIRADA DO EDITAL: de 05/10/2016 à 19/10,,2016 no site do
lvlunicÍpio w\4w.cândidodeabreu.or.oov. br,
INFORMAÇOES COMPLEMENTARES: Diretamente na sedê do
MunicÍpio dê Cândido de Abreu, situado na l\venida Paraná, no 03 -
Centro - Cândido dê Abreu - PR., ou pelo telefone (0xx43\ 3476-1222.
ramal 209, e-mail: Iicitacao@candidodeabreu.or.oov.br
Cândido de Abreu, 05 de outubro de 201 6.
ALAN MANOEL MIRANDA DA SILVA
PREGOEIRO/SUPLENTE
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PP 061/20í6

Vigência Valor Global
RS

lnicio Término 20.436.00

03- 10-'16 31-1?-16

CONIRATANTE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
GLOBAL ONIBUS LTDA - IVE -
14.167.243tOOO1-23
Contrato n' 07512016
Aquisição de cintos de segurança modelo
abdominal e prestaÇão de seruiços de
instalaçáo. em atendimento a Secretaria
Municipal de Educacào e Cultura.




